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 نيدلا نيز زربملا ةباسنلا عرابلا ظفاحلا نقتملا مامإلا وه

 مزاح نب نامثع نب یسوم نب نامثع نب یسوم نب دمحم رکب وبا
 .هدج ىلإ ةبسن - ىمزاحلا ىنادمهلا

 . ةئامسمخو نيعبرأو نامث ةنس دلو

 هيوريش نب رادرهشو ىزجسلا تقولا ىبآ نم ناذمهب عمس

 ءالعلا ىبآ ظفاحلاو ىسدقملا رهاط دمحم نب رهاط E یبآو

 . رخاغشلا نب رمعمو ىناذمهلا

 فس وي نب قحلا دبع نيسحلا ىبأ نم و دادغب مذقو

 ىبأ بيطخلا نم لصوملابو .راطعلا دمصلا دبع نب هللا دبعو
 ةرصمبلابو .بستحملا بلاط ىبأ نم طساوبو «ىسوطلا لضغفنا

 هللا دبع حفلا ىبأ نم ناهبصأبو . ىكلاملا ةحلط نب دمحس نم

 روصنم ىبآ نب دمحأ سابعلا ىبأو ىقرخلا سابعلا ىبأ نبا
 ماشلاو نيمرحلابو .ىنيدملا ىسوم ىبأ ظفاحلاو كرتلا دمحأ

 ىفلسلا رهاط ىبأو ىناعمسلا دعس ىبأ نم ةزاجإ هلو ٠ ةريزجلاو
 .ىمتسرلا هلا دبع یبآو

 ىكبسلا نبا جاتلل ةيعفاشلا تاقطو ىبهدلا ظفاحلل ظانضحلا ةركذت نع )١(

 . ًاصخلم اهريغو ء دامعلا نبال بهذلا تارذشو



 ةسمخلا تمئألا طورش س ()

 ىلع ىقتلاو رفعج ىبأ نباو ىثيبدلا هللا دبع وبأ .هنع یور

 . مهريغو ىدعسلا نسحلا وباو ىرقملا هيوسام نبا

 بهذم ىف اهب هقفتو اهنكسو دادغب مدق : ىثيبدلا لاف

 ساذلا ظنحأ نم راصو مهفو ریمنو ءاملعلا سلاجو ىعفاشلا

 لاق .ركذو ةضايرو دبعتو دهز عم هلاجرو هديناسأو ثيدحلل

 ةولخلل اًمزالم اعرو اًدباع ادهاز ًاليبن ةحح ةقث ناك :راحنلا نبا

 نب دمحم تعمس .ًاباش هلجأ هك ردأ .ملعلا ثبو فينصتلاو

 ىسوم وبأ ظفاحلا انخيش ناك :لرقي ظفاحلا مناغ نب دمحم

 لوقيو ىسدقملا ىنغلا دبع ىلع ىمزاحلا ركب ابأ لضفي ىنيدملا

 و ا ا وا

 هيناعمو ثيدحلا هقفب نيملاعلا ظافحلا ةمئآلا نم ناكو

 .سلاحم ةدع ىلمأو تاغضنصم ةدع ثدحلا ىف فنص .هلاجرو

 ثيداحأ ظفح هيلع بلغي .ةركاذملا ولح ظوفحملا ريثك ناكو

 ملو اهدنسآو بذهملا ىف ىتلا ثيداحألا قرط ىلمأ .ماكحألا

 : شاص و .همتب

 ىف ديرف .راثآلا نم خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالا باتك

 .هباب

 . باسنألا ىف ىدتبملا ةلاجع باتكو

 .نادلىلا ء امسا یف فلتخملاو فلتؤملا باتک و



 ()ر_ ةسمخلاتمئألا طررش

 .نيلوهحملاو ءافعضلا باتک و

 نيب ىذلا باتكلا وهر ةسمخلا ةمئآلا طورش باتكو

 .كلد ريغو كيدي

 الوكام نبال فلتخملاو فلتؤملا ىف لامكإإللا ظفحي ناكو

 ىف رظني .ءاكذلاو ظفحلا ىف ةيا ناكو .ىدزألل ةبسنلا هبتشمو

 مهمولع ىف زيربتلاو ةعاربلاب مهل دوهشملا نيفنصملا مالك

 وهو الوكام نبا ريمألا اذهف «عفدت ال اماهوأ همزحب مهل ىدبيو

 لاجرلا ملع ىف مدقتلاو ةمامإلاب هدعب نمو هورصاعم هل رقأ نم

 كلا ی (ماهوآلا رمتسم) هراتک و .فلتخملاو فلت ژملا ةفرعمو

 ىف ىدادغبلا بيطخلاو ىدزألاو ىنغلا دبعو ىنطقرادلا ىلع

 هباتك ىلع ةلاع هدعب ىتأ نم لكو «هملع ةعس غلبمب دهشي كلذ

 ىف هل ةفيلح ةباصإلاو . مكاحلا عم كلذ لثم لعفو .هماهوأ

 . هتعاربو هناقتإ ىلع هب لدتسي امم اذهو «هتاداقتنا

 ak ناکو ۴ طابر ىف یمزاحلا ناک :احلاص ناکو -

 عفدت ال :همداخل عيدبلا لاقف رجفلا ىلإ بتكيو علاطي ةليل لك



 يسمخلا ممنالا طررش

 ليللا نج املف  ةليللا حيرتسي هلعلف جارسلل ارون ةليللا هيلإ
 لزب ملو هيمدق فصو هتيب لخدف رزبلا عاطقناب مداخلا هيلإ ردتعا

 . ها ةالصلا ىف هدج ود

 ىف ىفوت هنكلواملع ايندلا المل ىمزاحلا شاع ولو

 تس نبا رهو ةئامسمخو نينامنو عبرأ لرب ىلوألا ىدامج



 ص ا

 ہسمخلا مسمئالا مجارت

 ىراخبلا مامالا

 دمحم هللا دع وبأ ةمألا ظافح خيشو ةمئألا مامإ (( وا)

 ب ئىرا دلو ا هجر ينرالا يراختلا لغام نا

 دالبلا ىف لقنتو ثيدحلا بلطل لحتراو .ةئامو نيعستو عبرا

 ثبلو «فيرشلا مرحلاب حيحصلا عماجلا باوبأ مجارت ىف أدتباو

 .ىراخبب همتآ ىتح اهریغو ةرصبلاب ةنس ةرشع تس هفينصت ىف

 يامون خو تس ةت ارم اترو كتر تاو

 ىف عناقلا ةغلب) ىتشمدلا نولوط نب سمشلا ظفاحللو

 هيلإ ةياورلا ديناسأ ىلع مالكلا ىفوتسي (عماجلا حيحصلا قرط

 حيحصلا متخ ىف عماسلاو ىراقلا ةدمع) ىواخسللادكو

 ماسم مامأآلا

 حاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ ريبكلا مامإلا (مهيناتو)

 نيتئامو عبرآ ةنس روباسينب دلو .هلا همحر ىروباسينلا ىربشقلا

 ملو حاحصلا درج . نيتئامو نيتسو ىدحإ هنس ىفوت اهبو

 قرطلا عمج ىف ىراخبلا قافو هوحنو طابنتسالل ضرعتب

 .بيترتلا نسحو



 ها ا ج )0(

 اغا ةد ا تلا انام ورع نا غ قالا رد

 ملاع ملسمو املاع دمحم ناك : لاقف ؟ ملسم وآ ىراخبلا ظفحأ

 كالذو ماشلا لهآ ىف طلغلا دمحمل عقي لاقن ارارم هيلع تدعان

 ىف هركذيو هتينكب لجرلا ركذ امبرف اهيف رظنو مهبتك ذخأ هنأل
 طاغ هل دجوي املقف ملسم امأو ‹ نینثا امهنظی همساب رخا عضوم

 ليسارملا الو عيطاقسلا بتكي ملو ديناسلا بتك هنآل للعلا ىف

 . یراخبلا هخ ویش نمو . ها

 دواد وبا مامألا

 ا نب نامیلس دواد وبأ هيقفلا ماما (مهتلاتو)

 تاو امو نا ةة دلو تا ةمخر يئاتسجتبلا ىز آلا

 تح ك ياطخلا لاق نارو و عة ةر

 رثكأو اعضو نسحأ رهو دواد ىبأ ننس لثم ثيدحلا ملع ىف

 بتكو ىئاسنلاو ىذمرتلا هنع ثدح .ه١ نيحيحصلا نم اهقف

 .ةريتعلا ثيدح دمحأ دنع

 تاياورلا نإ :ثيدحلا مولع رصتخم ىف ريثك نبا لاق

 .ها رخآلا ىف سيل ام اهضعب ىف دجوي ةريثك دواد ىبأ ننسل

 ىلع وبأو ىبارعألا نب ديعس وبأ هنع ننسلا ةاور رهشأ نمو

 . هساد نب رکب وبآو یؤلؤللا



 0 شاتر
 ىدمرنلا مامالا

 ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ ظفاحلا مامإلا (مهعبارو)
 اهبو ذمرتب نيتئامو عست ةنس دلو هللا همحر ريرضلا ىذمرتلا

 ننس ىف :ريثألا نبا لاق .نيتئامو نسيعبسو عست هنس فوت

 لالدتسالا هوجوو بهاذملا ركذ نم اهريغ ىف سيل ام ىذمرتلا

 نمو .ه١ بيرغلاو نسحلاو حيحصلا نم ثيدحلا عاونآ س

 . دواد وبآو یراخبلا هخ ويش

 (ىناسسنلا) ىوسنلا ماسمإلا

 یی روا نما د دلو اوهر اا لا ت

 قشمدب نحتماف ًاجاح حرخ :ىنطقرادلا لاق .نيتئامو ةرشع

 هز اا وو اف ك لا حا لاف داها اا
 .ةئامتالتو ثالث ةنس هتافو تناكو .ةورملاو امصلا نيب نوفدم

 ىتح ..هنوعفدي اولاز امف لاق لضفن ىتح سرب اسأر ىضرب

 هذه ىف اذك .اهب ىفوتف ةكم ىلإ لمح مث دجسملا نم جرخأ

 . ها١ «ةلمرلا» هباوصو «ةكم» ىلإ ةياورلا

Eفورعملا ىبتحملا وه ةسمخلا  

 هيويح نبا ةياور امأو .ىنسلا نبا ةياور ريغصلا ىئاسنلا ننسب



 ہسمخل اتئالاطورش )۵

 رفعج وبآ لاق .ريبكلا ىئاسنلا اهل لاقيف مساق نباو رمحألا نباو

 تلح اسلا تاناور نأ ةع ةتلا ىش امو ريزا ا

 ةزاجإلا نأ الول ىقفاغلا ىلع وبأ انخيش لاق ىتح اريثك اًنالتخا

 لاف نمو .ةءارقلاو عامسلا لاصتا رسعل اهعيسج ىلع لمتشت

 رآ عسس ىتلا ةياورلا نيبي ملو ىئاسنلا باتك تعمس وآ تآرق

 نمو . ها ةياورلا ىف احداق ازوجت هركذ ىذلا ىف زوجت دقف ارت

 هلضني ناك هنآ یبهذلا نع یوریو . یذمرتلاو دواد وبآ هخ ویش

 تلخد : لاق ىئاسنلا نأ ىبهذلا ركذ .ظفحلا ىف ملسم ىلع

 سصناصخلا باتك تفشنصف ريثك اهب ىلع نع فرحنملاو قشمد
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 رسمخلا نمنألا طورش نمدقم

 نب دمحم ا نيدلا نيز ظفاحلا خيشلا لاق

 ىذلا ف دمحلا : هظغل نم هللا همحر ىناذمهلا ىمزاحلا ىسوم

 هرثآو .هلك نيدلا ىلع هرهظأو هرزآو اًتثيد مالسإلا ال راتخا

 .هراثا سمطت الو هرانم سردي ال اتيِبم اجاهنمو اتيصح هلعجو

 تتارملا رهطا نق توخجملا تلا دخ ىلع هلا يلو

 قباوسلا ىوذ هبحصو هلا ىلعو بسانملا رهطأ نم راتخملاو

 و

 .... دعب امأ

 كايإو ىنبنجو تاريخلا باستكال هللا كقفو - ىنلاس دقف

 ىف 'ةسمخلا ةمئآلا طورش كل ركذأ نأ -تاكلهلا دراوم

 ١ نوهشملا وهوا ركب وأ هريغرا نهذلا فو لصألا يف ادكم :

 دمحم هنا دبع وأ ظفاحلا زه - ملعناميف ٌ ةا طور ف تلا ضلوا 7

 اءرج فلآ دقو .ةئاملالثو نيعستو سمخ ةنس ىفوتملا هدنم نب قاحسإ نبا

 ذمحم تفاحلا مث (ةزاجحالار ةلوانملاو عامسلاو ةءارشلا ىف ةمتآلا طورش) هامس

 طورش) هامس اءزج فلآو ةئامسمخو عبس هنس ىفوتملا ىسدقملا رهاط نبا
 اذه فلأف ىمزاحلا عراب ظفاحلا ىت مث .درو ذخأ عضوم امهو (ةتسلا ةمئألا

 نيعلطملل حتفي همجح رعص ىلع دناوغلا ليلج ملعلا مج وهو داجآو ءزجلا
 . اهيلإ هبتني املق تكن ىلع مههبنيو صحفلاو ربسلا باوبأ هيلع



 دشن ةن ورش س ©
 ىفعجلا هبزدرب نب فنحألا نب ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ

 د ا e نامیلس دواد یبآو .ىروناشینلا

 ىسيع ىبآو .ىناتسحسلا ا وی دا
 wt ا ا ج لاد یاو یا ا رو س نب دمحم

 لک رضرغو هودصق امو لجو زع هلل مهمحر ىوسنلا بيعش

 نأ ملعا :روكذملا ةمئألا طورش ءزج ىف ىسدقملا رهاط نب لضفلا وبآ لاق =

 a لا هنآ مهنم دحاو نع لني مل مهدعب انركذ نمو املسمو ىراخبلا

 دعب دخیشرډ یو وارلا N E N ا نيب فالحل ا

 وه امك كلذ عم امهنيب ىقللا توبث طارتشا وآ ملسم دنع ره اسك نيت امهنرک

 هاامهريغ ىف الو امهبباتک یف طرش نیخیشلل سیل یوونلا ادر .یراخبلا دنع

 لوصألا باحصأ مهر .مهتايفو بيترت ىلع مهركذ ىف فنصملا ىرج )١(

 اهيف هثيداحأ جامدنال ًاطوملا اهنيب لعجي ملو .نيثدحملا نيب ةفورعملا ةسمخلا

 نبا درشنا نم لک نا اولاق یتح ءاهنع اهتبترم رخأتل هجام نبا ننس الو لق ام الإ

 ثيداحآلا نم هجحام نیا دئاوز نیب ناک ناو .بفیعض رهف هنع ةياورلاب هجام

 عم ةتس لرصاآلا (حاحصلا عماج) ىف ىردبعلا ةيواعم ن "ب نیرر دعو . حاحص

 اضيأ لوصألا لعج رهاط نباو (لوصألا عماج) ىف ريثألا نبا هعباتر الا

 ىنغلا دبع هعباتو س امل اط وملا دو هس داس دحام 4 رکذ هنآ الا ۀتس

 ی مالک ۹ £ .نورخأتملاو فارطألا تک باحصأو لامكلا ىف ىسدشملا

 تح نم ةحسصلا راستعاب اه دع نش ثيداحأ ىلع نيحيحسلا ثنداحأ لیضعت

 بتابسأ رفوتت ثبح امهيف ام ىلع ل اض ام امهارس اميف دح ناك ناو ةذمحلا

 دا ر لف رار ر ر ا ت و خر © .وداخا ا يمحلاو . د ع منو ا



0 
 ضعب نأ ترکذو .همارم دیهمت رو هتدعاأق سيس ات یف مهنم دحاو

 نيسحلا ىباو ىشعحلا هللا دبع ىبآ ريخيشلا طرش نأ معزي سالا

 ےک 2
 لكو نيلدع نيخيش نم هاعمس اتيدح الإ اج رخي ال نآ یربشتلا

 ثيدحلا لصتي نآ لإ ت لدک ندع وغقاقنأ هاور امهنم دحاو

a E E E NE £ 
 ةدنسملا ثيداحأآلا ىلع رعقلاو بيترتلا ةدرجو قايسلا نسح ىف ىراخبلا

O aE BE 5 

 یراخیا نا ةکرب رک هب لس تاک دیم لت یری دک یخ

 قولخم ريغ هنا مالک نارقلا لاقف ظغنلا نع روباسين ىراخبلا مدف نيح

 هللا مالك نارتلا لوقي ىلهذلا تعمس ىقرشلا دماح وبأ لاق ةقولخم انلامعأو

 و ا ا و و ا ا و ر یر یاو
 E e اعامسإ نب دمحم ىلإ اذه دعب بهذي نم ملكن

NE O PY 

 عم هحيحص ىف ىلهذلا ثيدح حرخآف ىراخبلا امآو .ىراخبلا نع الو ىلهذلا

 هبسني دلاخ نب دمحم انثدح وأ دمحم انثدح لرتب ناک هنآ الا امهنیب یرج ام

STحرص ل هنعط ف  

 تنللا ةلأسم ىف نيخيشلا بناحب ناک ى حل نآأل ةلآسملا ىف O DT دممساد

 a يلف زا نمو . .ام هيلع اوبصعت ن راو

 ىلعو . ايظفل اهيف فالخلا نوكي لئاسم ىف ددشتلا نم ةاورلا ىرتعا ام غلبم

 حيحصلا ناهربلا رظن ىف امتح مهبناج ىف زمغملا نوكي ًايقيتح هدع ريدقت

 اولعف ولو ةياورلا نم هنونسحي امب اولغتشاو مهينعي ال اميف ارلخدتي مل مهتيلف
E ST AUIS3 حورجب حرجلا بتك بلاغ نرطب yمهلرتک اهتحت لئاط  



 ختا ناظور

TTمل اثيدح اجرخي ملو " ب هللا لوسرب نوناقلا اذه ىلع إ) نال ر  

 . ةقث ناك نإو دحاو وار الإ هوري مل وأ ةدحاو ةهج نم الإ فرعي

 وآ هانسشنف هما نعدحلا شنب لاک رآ ةلاضلا ةظشللا - نم زأ ةنوعلملا ة ةضفأولا نم نالن ج

Se CG CMدرلخلاو  

 .رحا صوم هطسسل اسم كلذ وحنو قالا ف رطب وا مالكلا ىف رضنلا درحمل دددنزلا

 هش ملا تتحلا نم ريك ىفو . ليدعتلاو حرجلا بلع هزلعلا رطخ' نسو

 ىن ةبيتق نبا هركذ امم ولغلااذه اشنم رهظير .غلاب فارسإر رلغ كلذ ىف

 ىف دمحأ مامإلا ةنحم دعب فلآ باتك ولخي الو ٠۲ ص «ظنللا ىف فالتخالا

 اوسرد نيدلا ةريصبلا لهآ ىلع ىفخي ال اسك بارصلا نع دعب نم لاجرلا

 سیلو (یعاولاو ىوارلا نی ب لصاغلا) ىف ىزمرهمارلا لاق . ناغنا تكلا كلت

 رذعآ هب ىلوآ هينعي ال ام هک رت نإف هل لمکی ال امل ضرعتی نآ درحملا یوارلل

 ىنامركلا ىنعي) ىناجريسلا ليعامسإ نب برح ناکن . ملع یذ اک كلذكو هل

 ا لنغآو عامسلاب 0 یفتکا دق (دمحآو فاحسا نع لتاسملا بحاص

 سضعد اهيلع ا

 فانصد هدغتلار هيف ةسايرلاب رك-يو هالكلا یطاعتب نمم ناسا ح تاني چ دہتکلا

Eکو نينظلاب قولوملاو نيمسلاب ثنا اخ ملعلا خويش ن  

 هنکلو هناسل نم جرخي ام آردو هنانع ن رم كسمآل مهلا رلا عم اديؤم برح
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 هنشل (زيزعلا) حطصملا اها هت تيدا تة طنا ت تت او 0

 هدلار نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال) ثيدحك ہت رتل وأ هدوجو

 ةداتق سنأ نع هاورو ةريره ىبأو سنأ ثسيدح نم ناخيشلا هجرخأ (هدلوو

 ريرعلا دبع نع هاورو ديعسر ةبعش ةداتق نع هاورو بييص زب زيزعلا دبعو

a, © `8  

 میهاربا دمخ لنا نه

 د ىرخأتم نم هعبات نمر ىنابجلا ىلع ىبأك راظنلا نم ةعاسحو لايعامسإ نبا

 دو .دعامج لك نع هاورو ثرارلا دبعر يلع نبا ليعامسإ



 يسمخلا ر مئالا طورت

 فارطأ فرطتسي نم لوق اذه نأ ىلاعت هلا كقفو ملعاف

 رثعي ملو ثيدحلا جراخم لهجو .رابخألا رايت حلي ملو راثآلا

 ىف ءاهققلا بهاذم فرع نمو .ثيدحتتلا اه بهادم ىلع

 حالطصا ىلع فقوو داحآلاو رتاوتملا ىلإ رابخألا ماسقنا

 بهدملا اذه ىلإ بهذي مل دانسإلا حرخم ةيغيك ىف ءاملعلا

 دف ىوعدو ليق دف لروقاذه ىرمعلو .بلطملا هيلع لهسو

 .نيباتكلا لخدم ىف ثيدحلا ةمنأ ضعب هركذ ىتح تمدتت

 یکلاملا دمحم نب باهولا دبع نب ق لاخلا دع دمحد دنا

 رع یرهزلا باهش ن ا یور امب الالدتسا حیحصلل طرش اذه نأ ىلإ ةلزتعملا

 i ES رون ل آ ي کا ىلإ تءاج ةدحلا E ا

E ELا ا رک  

 له هل لاقتف سدسلا اهطعي تي هنا لوسر تعمس لاقف ةريغملا ماتف سادا

 امنو « ےڑوہ E د ڭلد لثمب ةملسم ا ا

 تعم س لا ؟ تمجر مل لات هر a دنوی مل تار

TDانءاجف كب نلعفآل  e N 

 SS عمس لهف لاقو انربخأف ؟كنآش ام

 يدوي هيلاو . ةداهشلا ىلع I یتح مهنم الجر

 ةلدآو .هریغو یحیدربناک نيثدحملا نم اقلطم ًاذاشو اركنم درغلا ل اح ن

 نيحيحج لا ن نوک مدع امو . هتنلا لوصأ ىف د ةافوتسم مهكسمت در یف روهمجلا

 مهوت ناو . ىتأتسو فنصملا اهماتآ حجحب اعطق تباثف ةطيرشلا هذه ى ا

 نیاو و ىنرسعلا يركع ساو ینھیہلاو ہکاحلاک دعامح ڭلد فالح

 رتشا موزل در یراخبلا طرش كلد ¡ نآ یف مهقفاو ¿ نآدعب ىبرعلا نب ركب رب و

 .ًاطوملا ىلع هحرش ىف كلذ



® 
 نيسحلا زب دمحأ انآبنأ .ىلمتسملا نمحرلا دبع ىبآ نب رهاز
 :لاق ىررباسينلا هللا دبع وبأ مكاحلا انأبنأ .ىدرجورسخلا

 اهنم ةسمخ ماسقأ ةرشع ىلع مسقني ثيدحلا نم حيحصلاو

 : اهبف فلتخم ةسمخو .اهيلع قشتم

 : اهيف بصي ملو .مكاحلا اهعضو ىتلا حيحصلا ثيدحلا ماسفا

 وهر ملسمو ىراخبلا رايتحا ١ اهيلع قعَتملا نم لوالا مسقلاف
 هوري ىلا e لاثمو .حيحصلا نم ىلوألا ةجردلا

 .ناتتث نايوار هلو ت لوسرلا نع ةياورلاب روهشملا ىباحصلا

 نايوار هلو ةباحصلا نع ةياورلاب روهشملا ىعباتلا هنع هيوري من

 .ررهشملا نقتملا ظفاحلا نيعب يعباتلا عابتآ نم هنع هیوری مث ا

 ىراخبلا خيش نوكي مث .ةعبارلا ةقبطلا نم تاقث ةاور هلو
 ةجردلا هذهف .هتياور ىف ةلادعلاب اروهشم انقنم اظفاح ملسمو

 ال ةطيرشلا هذهب ةيورملا ثيداحألاو . ''”حيحصلا نم ىلوألا

 . ثيدح فالا ةرشع اهددع غلبي

 كلذ لاق هنآ ىهنم دحاو نع لتن الو طرشلااده اطرتشي مل نيخيشلا نإ (ةتسلا

 هنأ ىرسعلو نظام ىلع طرشلا ده امهل طرشو ريدقتلااذه ردق مكاحلار

 اهسسأ ىتلا ةدعاشلا هذه اندجو انآ الإ امهيباتك ىف ادزجوم ناك ول نسح طرشل

 O بتاصأر کا اچ اتكلا ىف ةضقتنم مكاحلا

 ارعا یال ر اخل ا اميل اطرش هردق امين اضيأ وه بصي مل نإو

 نب دمحم ف :حيحصلا بتارم ركد دنع ثيدحلا مولع ىف کک

 = ثيدحبا اجرخی نا ملسو یر اخبلا طرش ةمئألا طورش ىف هباتک یف ره



 0 ب ص س

 اقنب حيحصلا ثيىدحلا : اهبلع قعنملا حدحصلا نم ىناتلا مسصلاو

 0 سیلو ىباحصلا ىلإ ظاغحلا تاقثلا هاور لدعلا نع لداعلا

 ىناسنلا نأل ديجب هلاق ام سيلو روهشملا ىباحصلا ىلإ هتلقن ةقث ىلع عمتجملا =
 :ىنيعلا ردبلا لاق .هاامهدحآ وآ ناخيشلا مهل حرحأ ةعامج فعت

 تبثي مل هنآ ىلع لومحم رهو نيمدقتملا ضعب مهحرج ةعامج حيحصلا ىن

 a مصاعو سيوا ىبأ نب : ليعانسإو ةمركعب حالصلا نبا .كند

 مهيف نعطلا رهتشا ةعامجو ديعس نب ديوسب ملسم جتحاو لاق مهريغو قوزرس
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 ىف ىنطقرادلا نعط ددو لاق مت مهين حررجلا ركدو . ءالژح ىف حرجلا رسف د لب

 ٹتیدح یتئام یف ملسسمو ىراخبلا ىلع ہتتلاو تاکاردتسالاب ىمسملا هباتک

 اذكوامهيلع كاردتسا (فارطألا بحاص) ىةشمدلا دوعسم ىبالو ءامهیذ

 دررأ امع ةباجإلا ىف نيباتكلا حارش بعتو .ه ١ هدييقت ىف ىناسغلا ىلع ىب أل

 .اريخ ملعلا نع هنا مهازج صيحمتلاو ثحللا ټحاوفوو ءال زند

 دح ىلع ةحصلا بتارم ىلعأ ىف د امهلعج امنإ مكاحلا نأ ىفخي الو

Eنمر حالصلا ن نباو كلذك رمألا سیلو ةي  

 یت وهن ناخيشلا هجارخإ ىلع قشت أ ام نآ كلذ نماوذخآ نيرخأتملا ن س هعراأد
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 نب نيدلا لامك مامإلا لاق .مكاحلا امهل طرتشا ىذلا طرشلا ىلإ رظن ريغ
 امهتاور لامتشال الإ تسيل ةيحصألا ذإ هف ديلتتلا زوجي ال مكحتاذه ماما

 ىف ثيدح ةاور ىف طورشلا كلت دوجو ضرف ن افاهارتعا ىتلا طو

E Eزهر. ها٠ هكحتلا نی اکل ىف ام ةيحصاأب مكحلا ¡ لرل کی الفا نی  

 حا e هذعد نم نرشتحملا هيلع هعبات نيتم

 مااكلا اذه نم انرصع لهآ نم تاشانكلا باحصآ رضعب ضاعتما كنلوهي الو

 .داهحا ربع نم كتلغ ىضشي ام باتكلا اذه ىف د دحتسو ثحلل ر صرحمد لود

 ثبدح اذه ثيدحلا لهآ لاق ثى حو » ا حرش ىف ىقارعلا نيزلا تان

 دت ىف هتحصب عوطتم هنآ ال دانسإلا رهاظب المع انل رهظ اسيف مهدارمف حيحسد



 مو یا تیب سکا
 ىناطلا سرضم نب ةورع ٹثٹیلح هلاثمو .دحاو وار الإ ىباحصلا

 اذهو .ثيدحلا (ةفلدزملاب وهو تيب ىبنلا تيتأ) :لاق هنأ

 ىف ملسم الو ىراحبلا هجرخي ملو .تاقث مهلك هتاورو
 .ىبعشلا ريغ سرضم نب ةورع نع وار هل سيل ذإ نيحيحصلا

 رکا اغ ىذلا حيحصلا وه اذه ةقثلا ىلع ن نايسنلاو ًاطخلا زارحل رعآلا سفن

 هریغو یسیبارکنا نیسحک يسحك ملعلا بجوي دحاولا ربخ نإ لاق من انالخ منعلا لهآ

 وبآ ىضاقلا لاق .ثيدحلا باحصأ نم موق نع ةدعلا ىف غابصلا نبا هاكحر

 ناخيشلا هح رخآ نإ : معن . ىهتنا بابلا ملع ل اصح ال نم لوق هنإ ینالفابلا رکب

 مهلوق اذكو . نرقتحملا هغلاخو هتحصب عطتلا حالصلا نبا رايتخاف امهدحأ وأ

 ىف بذك هنآ ال ةحصلا طورش هيف انل رهظي مل مهدارمف فيعض ثيدح اذه

 نبا مالكو .؛ه ا آطخلا ريثك وه نم ةباصإو باذكلا قدص زاوحل رمألا رسفن

 نيباتكلا ىف امم ظافحلا نم دحأ هدقتني مل اميف وه امنإ هنعض ىلع حالصلا

 فأر الرصوم نیباتکلا یف ءاج امم هیلولدم نیب بذ اجتلا عقب ملاميفو

 ىف هدوفرسلاو ةقلعملا ثب ثيداحآلاو ملسم حبحص ىف ةعرطتملا ثيداحألا

 باب دس ىنإ حالصلا نبا مالك رظنيو .انه ةدارمب تسيلف ىراخبلا حيحص
 هده ىف رذعت حالصلا نبا لاق . ةرخأتملا راصعأآلا لهأل فيعضتلاو حيحصتلا

 هير الا دانسا نم ام هنآل ديناسألا درحمب حيحسصلا كاردإب لالتتسالا راصعألا

 ءارجا نم ىورياميف اندجو اذاف ناقتأإلا نع ايراع هباتك ىلع دمنعا نم

 ىف الو نيحيحصلا دحأ ىف هدجن ملو دانسإلا حيحص اثيدح اهريغو ثيدحلا
 مكحلا مزج ىلع رساحتن الف مهيلع دمتعملا ثيدحلا ةمتأ تانصم نم ءىش

 حيحصتلا لع ثيدحلا ظافح نم دارفآ هدعب رمتسا نکل .ها هتحسعب

 كلت ىف نومدقتملا داقنلا هركذ ام فالخ ىلع ثيداحأ ىف د فعضتلار

 ىف مالكلا ىلإ ريننلا ىف الو ريعلا ىف أرسل سانآ كلذب عرذتف ثيداحألا

 لهآ ىلع بجاولا أ نمي بيع طختاذدهو ديدج نماهلك ثيداحآلا بتارم

 = رخأت نمل ىنأو .ججحلا نم عماتمب ءالؤه لاثمأ عمق رصع لك ىف ملعلا



 ا و ا ا او

 هل سیل ىئيللا ةداأتقت ند رک ةباحسملا E ةه | زره دهارشو

 وار مهل سیلو ةياحصلا نم مهلك ىنزملا نکذدو ا

 جرخي ملو هریک هانركد امل دهاوشلاو مزاح یب س سبن بع

 .حيحصلا نم عونلا اله ملسمو ىراخلا

 نم ةهعامح راسخ : اهماع قعتملا حصلا نم تلاثلا مسقلاو

 لکل سیل هنآ الإ تات نوعباتلاو ةياحصلا نع نيالا

 دارخألا ثيداحآلا هذه : اهياع قعتملا حححصلا نم عبارلا مسقلاو

 تاقثلا نم ةقن اهب درفت لودعلا تاقنلا اهيوري ىتلا بئارغلاو

 . الاثم هل ركذو «بتكلا ىف ةجرخم قرط اهل سيل

 ثيدحلا بتارم ةفرعم ةريخألا نورقلا ىف ثيدحلا ىف دهتجملل نكمب

 مل ام تبثي وأ هوححص ام فعضي وأ هوغعض ام ححصي نآ ال اھب مھتفرعمک

 دهع یت هطض رشب ملعلا لهآ اهلمحت مل بک ی فرطلا تلو :ه وتس

 تنضج دقو . نيمدتتملا دقن ىف هلام قوف ةبترم ثيدحلل لعحي امم نيمدتتسدا

 دهع نم لرألا نورتلا ىف حص ام حيحصت ىف مالقآلا تعفرو بنحصلا

E E O N RI RACO 

e)ناشك هيف دهتحملا ناش نوکی یتح اندلا ىف رشللا ةاح اتنا لإ  

 هفصو ةفرعمو ىورملا ظشح ثدحملا همعبي رام یراصق لب هقشلا یف دهتجمسا



 2 تبسمخلا تمثألا طورش
 نع ةمئألا نم ةعامج ثيداحآ : حيجصلا نم سماخلا مسعلاو

 مهدادجأ ن مهئابآ نع ةياورلا رفاوتت ملو .مهدادجأ نع مهئابآ

 . مهنع الإ اهب

 حنحم ةمئألا بتك ىف ةجرخم ةسمخلا ماسقألا هذهو : لات

 مق لك ىف انيب امل ثيدح اهنم نيحيحصلا ىف جرخي ملو اهب

 هذه نم مسق ىف بصي ملو ' مكاحلا مالك رخااذه .اهنم

 بلرطو عجور ولامبرو دعب اميف هماهوآ نیبنسو . ماسقألا

 ةجرخملا ثيداحألا حراخم نع ربسلاو ثحبلا فلكو ليلدلاب
 خياشملاو مجارتلا عمجو قرطلا عبتتو ءارقتسالاب نيباتكلا ىف

 ىف الإ ليلد هبف هل حضتي ملو ليبسلا رعوتسال تاوبألا فيلأتو

 ةعدلا راثيإ امإ كلذ نايبو .ديلقتلا مولعلا ةفاو «ليلق كلذ نم ردق

 مسقلا اذه نإ يرمعلو .مدقتملاب نظلا نسخ امإو .تادلا كرتو

 ىضفي هنأل نكمم ريغ اذه ىلإ حاورتسالا نآ ريغ نسحل ىناثلا
 لاورحأو ثيدحلا جراخم نع ثحبلاو داهتجالا باب دس ىلإ

 .هكاحلا هركذ اسك اهيف دخملا ةسمخلاو .ليلكإلا ىلا لخدملا دياتك ىف )١(

 N TE ہهعامس اورکذی ہل ا و الا

 ةعدتبملا تاياورو .نيفراعلا ظاضحلا ريغ تاتنلا تاياورر .تاعنلا لم دعامج

 هذهو .روهشم هيف فالخلار لوهحملا ربخ ركذ لمهأو .نيتداد ارناك اذإ

 بتك نع الضف نيحيحصلا ىف اهلك ةدوجوم اهيف اغلتخم اهدع ىتلا ماسقآلا

 حيحسلا ةاور فالتخا عجار - اهنع ةباجإلا ىف حارشلا ىعس نإو ننسلا

 ةرشعلا ماسقألا كلت نم مسق ىف مكاحلا بصي ملف ٠ ىداهلا دبع نب لامجلل

 .اغيلإ هبنتلا بحيف ةرثكلا ةياغ ىف هل (ثيدحلا مولع)و (لخدملا) ىف ذخاملاو



 0 يیسمخل ١ يسمن 4 طورت
 دحآ وهو ىروباسينلا ظفاحلا دمحأ وبأ مكاحلا اذهو .لاجرلا

 فل ڑملا هراتکو .ةريثكلا جحيراختلا جرخأ نممو ثيدحلا ناکرآ

 ركد دقو .ةعنصلا ملع ىف هرحبتب هل دهشي ىنكلاو ءامسألا ىن

 ادلشم ةباجصلا ىف ىراضنآلا كلام زب ةنراح ةمجارت ضعت

 ثيدحلا ىف نيفلؤملا نم ةعامج هدعد ءاج من .همدقت رح

 الوكام نب رصن ىبآ ريمالاو ىبطرقلا ربلا دبع نب رمع ىبأ وحن
 كلد ىف اوبكرو مدقتملا اودلق امهريغو لامكإإلا هباتك ىف

 لدع ولو .مدقتملا همسر ام ىلع مهبتك یف هوتبثأو لا

 نيثدحملا خيراوتو ريسلا بتك ىلإ نيذاتسألا ءالؤه نم دح-او

 كلام نب ةثراح نآ نابو .ءاطغلا فشكناو ءافخلا حرسبل

 و هلأ لوسر راصنآ نم الو ةباحصلا نم نكي مل ىراصلالا

( 

 ا

 راصنالا بسن ىف وه امناو هدعب وأ دنمز ىف نيدوجوملا نم الو

 نم ميدق ىلهاج مشج نب بضع نب كلام نب ةثراح دبع رهو

 ا ب ناف د رر ورا ر

 .نويقرزلا بسني امهيلإ نطب قيرز نب رماع نب ةضايب ونيو

 مهلو :ي ىبنلا اوبحص مهنم ةعامج راصنألا ىف نويضايبلاو

 ىذلا ةثراح دبع نيبو هنيب نم مهيفو .اردب هعم اودهشو ةياور

 كلذ نم لاو ءا ةت ةة هلا رلعجو ةت راخ ةو

 ايماوق ءامسلا ىف ةقطنم ىهو ةرحم اا بوک ر دیری نمک لاحملا اولواح ینعی )١(

 . ءاضيب ةعقبك اهاريف رصبلا اهزيمي ال ةريثك مرجن



 ةسخلا ةمنالا طورش س )7

 ىلع كلذب الاحأ امهنأ رمع ىبآ نمو مكاحلا نم بحعلاو

 ی ا و الا

 نب رماع نب قیرز لوقي هريعو .هنراح دبع نب رماع نب ییرز

 نب قیرز نب رماع نب قیرز هریعو e قیرز

 ی

 : یدقاولا قیتوت

 دبع ىلإ قيرزل هبسنب ىهتنا ىدقاولا نأ نظ مكاحلا لعلف
 .ةسحصلاب دارملا وه < ةنراح و الا .ًادتبا مث

 هانيب امك دحاو صخشل مسا رهو افاضم ةثراح دبع وه امنإو

E TR Eتا دقو .دمحآ اب ادلق  

 .(ريمألا ماهوآو لامك إلا بيدهت) ىف مسالا اذه ىف مالكلا .e ll )ل فو ُ ٍ >

 نبا ركاد تتيح ديلقتلا هكرت ىف دمحا مامالا ىلع ءاتتلا

 : نايصس ىلع كلام مامالا لضمت ىف ىتيدملا

 دياقتلا رت ىف هلا همحر لبنح نب دمحأ نسحأ دقو

 جاتا دملا ىدتاولا ملتا ا دنا نب رع اات وانا 0

 کا عبس هنس تام هملع ةعس عم كررتم ہحح نا ق داغ ازت
 e ت 2 ر ٠ هيس ٠`

 ردلااذدكو ةعاسج نع هتيتوت ( رثآألا نوبع) ىف سانلا ديس نبا ظفاحلا ركذو

EE EEدا ا. : ¡ لذ  

N ىلع ENE e e 



 O یسمخل wart لا طورت
 .نايفس مدقي ىبيدملا نباو '" اکلام مدقي دمحأ ناکو یرهزلا

 دبع انآبنأ .ليكولا جرفلا نب دمحأ نب دمحم روصنم وبأ انربخأ

 دبع انآبنآ ميهاربإ نب دمحأ نب رمع انآبنأ .دمحم نب رداتلا

 هلا دبع انآبنآ .نوراه نب دمحم نب دمحأ انانآ .رفعج نب زيزعلا

 نب ىلعو انآ تنك : لوقي یبأ تعمس :لاق دمحم نب دمحأ نبا

 نايفس :ىلع لاقف ىرهزلا نع یور نم تبثآ انرکذف ینیدملا

 نع ىور ادإ اکلاع نإ نيثدحملا نم رثك لان ىتح لاجرلا ةنرعمو طبضلا ىف )١(

 نع كلام ىور ام ناه نبا دتاوز ىفو .ةقث دعو ةلاهحلا هنع لوزت لرهحم

 تعمس ىنومسملا لاقو .ةقث وهف هنع كلام ىور نم لك ةقث وهو الا دحآ

 اجرب سانلا تبنا نم اکلام نآ مالک الو .یذمرتلا للع حرش یف بجر

. ٤ 1 Yi 2 f. wm ۴ ا E انهاهو .هفرعا الإ دحا ةنيدملا لهآ نم ام لوي ناك ىتح مهب مهفرعأو ةنيدملا 

 ىلإ هدنسب هخيرأت ىف ىدادغبلا بيطخلا هيوري ام ىهو اهداريإ ىف سآب ال ةذبن

 بنحلا لحد ال رركي كلام لعحف لاق ءاملا یری وهر :اللصلا ترصح

 مميتي لاق ؟ اذه ىف تنآ لوقت امف كلام هل لاق هيلع رثكأ امف «'دحسملا

CD E O E جرخيف دحسملا نم ءاسلا ذخآأبف الخديو 

 لاقف (هفرعآ الا دحآ ةنيدملا لهآ )نج ضرآلا ىلا راشأو - هذه لهآ

 كاذ نم ىلع دشأ اذه لاق ضرألا ىلإ راشأو هذه لهآ نم لاق امنا اولاق ١ه.
ÎÎ ۴ i ا“ Ty ا 

 . كلام مامإلا نع اطوملا دمحم مامإلا ىقلت نآ لبق اذه نآ نش الو



 ۃسمخلاتىئألا طورش س )9

 د ق واو ا ن ا وا

 اک دوا دحج دىر لا عا اخ ناور

 كا تا و ا ر ا ا
 نايفس هيف ًأطخأ اميف ترظنف : لاق ." ةثالث وأ نيثيدحب ءاحف

 نأ ىرت الأ .اثيدح نيرشع نم رثكأ ىه اذإف ةنييع نسبا
 رظنلا نعمي مل امل فرع دق ام نأشلا اذه نم هلحمو ىنيدملا نبا
 هيضتقت ام ريغب مكح ةرجهلا راد مامإ ثيدح نع ثحبلا ىف

 هتاف ىنيدملا نبا نأ هين ببسلا ناكو . دمحأ هركذ ىتح ةفصنلا

 نع كلام ثيدح ىف دقتعي امبر ناكو .نايفسب عتمو كلام
 یرهزلا هب هفدح ثیدحت نایفس ثیدحو ضرع هنآ یرهزلا
 ىتح كلذب فتكي مل دمحأو .كلذ فالخ ىلع رمآلا ناك نإو

 . رخألا ىلع امهدحأل مكح مث امهٹيدح ربس

 هيف فلوخ اسيف ىنطقرادلا هغلآ ىذلا ءزجلا ىلع علطب مل فنصملا نأ رهظيف )١(

 نه رهو ادع يرضع نم رك ةو هريغو اطرملا يف تداخ الا وم كلان



 بسمخلا تمئألا طورش

 با
0 ۰ 

 ىراخبلا طرش نأ معز نم لوق لاطبا یف
 ع ىبنلاب ربخلا لصتي نأ ىلا ارج ملهو نيلدع نع ثيدحلا جارخا

 نم ةلمج دجرل هئارشتس ىح تالا ارش رقتسا ولو حيحصلا اياح

 :لوآلا مسقلا ىف مكاحلا لوق امو .هاوعد هيلع هققان باتكلا

 نإ

 ا

 ىلإ نيلدع نع ثيدحلا جارخإ ملسمو ىراخبلا رايتخا

 ي ءاًسكعو ادرط حيحص ريغاذهف . 0 ا

 وه نم تلق ام وحنب حرص دقو هل ملسأ ناك مكحو ةيضتقلا

 .ىتسبلا نابح نب دمحم متاح وبآ وهو ثيدحلا ىف هنم نك

 ثيدح ركد دنع هننس نم ةاكزلا باتك ىف لاتف ىيتهبلا كلد ىلع هعبت نإو )١(

 هصن أم .ثيدحلا ...(هلام رطشو اهوذخا انإف اهمتك نمو) هدج نع هيب نع زه

 وأ ىباحصلا نأ ىف امهتداع ىلع ايرج هاجرخي مل امهنإف ملو ىراخبلا امأن

 .ها نيحبحصلا ىف هثيدح اجرخي ملدحاو و وأ ر الإ هل نکي ملاذإ یعباتلا

 فا طر شلا اده لشحت ىوعد ىف ىبرعلا نب د ركب وبآ ظفاحلا اًضيأ هشتفاوو

 یف ثیدح لوآ لب < «هيلع دروآ امم هل عفدم ال ل ام عفد ىف ىعسو ىراخبلا

 ثيدح ىنعأ هيف ثیدح رخاو (تاينلاب لامعآلا' منا) تا عا ىراخيلا

 ظفاحلا كلد ىلع صنامك جرخملا رابتعاب نابیرغ نادرف (ناتفیفخ ناتملک)

 نم ثيدح ىتئام ىلع فوني ام نيحيحصلا ىف لب هريغو ىعاشبلا ناهربلا

 = ءايضلا ظفاحلا فلآ ىتح تاقبطلا نم ةتبط ىف یوارلا هب درشنا امم بئارغلا



 سخا ةئالاطورف

 ف ا ا ت

 اهنإف رابخألا امآو :لاق ىتسبلا نابح نبا انثدح .ىنزوزلا نوراه

 نری ا یاو دج س ا ا ر اا
 نع ا خاو ٠ نیلاع نع امف دخا ئور س 5

O IIE PA 

 فرع رابخألا علاطم ربس نمو .نابح نبا مالك رخااذه .داحآلا

 ا و تالا لات را ناخ اكد اشا

 ER ON NE ت

 امم اذه ةفرعمو . نيحيحصلا ىف ةجرخملا دارفالاو بتارغلا نم ثيدح ىتتام

 د و لقي هدارشنا نإ هيف نميف اميس ال حيجرتلار ضراعتلا دنع ديني لقي ال وآ لقي هدارفنا نإ هيف لاتب نمین لا تالا كن

 ہکاحلا یراج ل ناو يدارفألا ثيداحأآلا ىف ملعلا لهآ ارا فالتحا ىلع

EE TOE REا  

 ا a e ES ا

 یسستي ر عافدلا ادهو لد نسوار نع هنایو رب ناأبوار صاح ثا دح لکل

 : ۱إ

 نمو ثيدحلا ماسق نم زيزعلا مسق دوجو ىفني هنآ نابح نبا مالك رهاظ مهرب )١(

 ريغ ةدايزلاو . ناصقن الو ةدايز ريغ نم طقف نايوار وار لکن نوکی نآ دارم نأب
 .دجوي داكي ال اممف طقف نينا نبا ةياور اأو زيزعلا ىف ةرضم



 @ ب ا ا

 غلبي ملست مل ىتلا ةريتولا ىلع ثيداحأآلا نم ىورملا دوجوملا

 ام ىلع الإ اجرخبي مل امهنأب هنم نظ اذهف فال ةرشع نم ابيرق
 وه ةحصلا ىف هرابتعا نكمي ام ىصقأ نإف كلذك سيلو مسر

 هيلإ راشأ ىذلا وحنلا نم هباتك ىف دجوي الو .(' یراخبلا طرش

 ثيدحلا جارخإ نيخيشلا طرش نإ : هلوق امآو . ريسيلا ردقلا الإ
 ًاضيأ كلذك سيلف .ثيدحلا لصتي نأ ىلإ ارج ملهو نيلدع نع

 سيل ةباحصلا نم ةعامج ثيداحآ امهيباتك ىف اجرخ دق امهنأل

 انأو .ةدحاو ةهج نم الإ فرعت ال ثيداحأو دحاو وار الإ مهل

 :كلذ نمف هاعدا ام ضيقن ىلع لدت ثیداحأ عون لک نم و

 (لوآلاف لوألا نرحلاصلا بهذي) ىملسألا سادرم ثيدح

 ريغ هنع وري ملو هجارخإب ىراخبلا درضت ثيدح اذهو .ثيدحلا

 ىبأ نع دامح نب ىیحي نع یراخبلا هاور مزاح یبآ نب سيق

 ىف سادرمل سیلو . سادرم نع «سيق نع .نايب نع .ةناوع
 مسقلا ىف مكاحلا ركذ دقو «ثيدحلا اذه ىرس ىراخبلا باتك

 ىراخبلا طرش وه رتارتملا نود اميف ةحصلا ىف هرابتعا نكمي ام ىصقأ ىأ ()
 ىهتنت ال ةدعاصتم ناكنأإلا تاجردف الإو هل ملسي ملو مكاحلا هل هردق ىذلا

BEESوأ یعناشلاک ةرمد وا ب لا مکح ثنا نمف ىراخللا هط رش  

 ليوعتلا مدع وأ . ءادألا نمز ىلإ لمحتلا نمز نم نايسنلا لالخت مدع طرتشا
 ىف ثراوتملا لمعلا عم ىفانتلا مدع وأ .ةغينح یبأک رک ذي مل اذإ هسغن طخ ىلع

 اذه قيرط نوك عم ةرثكب باحصألا ءاهقف اهب لح ىتلا نيملسملا راصمأ

 اقلطم دعس نب ثيللاو قارعلا لهأ بهذم وهامك رصملا اذه نم ثيدحلا

 ءاقللا ىف ىراخبلا طرش معن .قيضأ مهطرشف مهوحنو ةنيدملا ىف كلامو

 . ملعأ هاو - هدعب نم طرش نم ىوتآ ظفحلاو ةمزالملاو



 O ہھکخل : ا مئألا طورش
 هنع حرخي مل نمي هدعو ىملسألا كلام نب سادرم ىناثلا

 .هًأطخ نيبيو هلوق هيلع دري ثيدحلا اذهو .ءىش حاحصلا

 ىراخبلا هنع حرخ ىموزخملا بهو ىبآ نب نزح ثيدح :اهنمو

 ا EE هل لاق ا 2 ىبنلا نأ ؛ ىناتلاو .(نيلبحلا

N O oa 

OTا را ف  

 اا ١ نإ هنا لوسر یدانم یدانذإ رمحلا

 نب ةأْزجم هنبأ هنع ةياورلاب درفت دقو .(رمحلا مرحل نع مكاهني

 ىراخبلا حرخأ ىشرقلا ةرهز نب ماشه نب هلا دبع مهنمو .رهاز
 رمع ديب ذخا رهو ر ىبنلا عم انك) : امهدحأ نيثيدح هنع

 ا و ا حلا

 ی وک < لاتف .هعیاب ' ها لوس زات تلا ع ىبتلا

e O 

 طارش نم نإ) :ىناتلاو .ثيدحلا (لجرلا عدأو لجرلا ىطعأل

 ا د او ا ن ا الا احلا

 ةع رار ر الو جلا ي ن خلا ا



 ت

 ايدح ىراخبلا هنع جرخأ ريعص نب ةبلع نب هلا دبع مهنمو

 ريغ وار هل فرعی الو هنع یرهزلا هب درفت اًفوقوم اد حاو

 جرخآ هم یا ا ا را و .یرهرلا

 هجو نم یرهزلا ريغ هنع وری ملو ثیدح نم افرط هنع یراخىلا

 ىراخبلا هنع جرخأ ىلعملا نب ديعس وبآ مهنمو « هلثم حسي

 هللا لوسر ىناعدف دحسملا ىف ىلصأ تنک لاق) ادحاو اح

 (ىلصأ تنك ىنإ هللا لوسر ای تلقف هتیتا مث هبجأ ملف

 باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح هنع هب درفت دقو .ثيدحلا

 .فاسي نب بیبح نب نمحرلا دبع نب بیبخ ريغ هنع هاور الو
 ءىراصنألا رماع نب كلام نب نامعنلا نب ديوس ةبقع وبأ مهنمو

 :ادحاو اًتيدح ىراخبلا هنع جرخأ ةرجشلا باحصأ نم ناك

 ىهو ايهملاب انك اذإ ىتح ربيخ ماع ب هللا لوسر عم انجرخ)

 مهنمو راسي نب ريشب هنع هب درفت دقو .ثيدحلا .(ربيخ ىندأ نس
 دوسألا ىبأ ثيدح هب ادرفنم ىراخبلا حرخأ دقو رماث تنب ةلوخ

 ىبنلا نع رمات تنب ةلوخ نع شايع ىبآ نب نامعنلا نع

 الو :ىنطقرادلا لاق (قح ريغب هللا لام ىف نوضوختي الاجر نإ)

 ريغ اهنع وري ملو .ثيدحلا اذه نم الإ رماث تنب ةلوخ فرعت

 نع اطونس ديبع ظفل هبشي ظفللا اذهو .شايع ىبأ نب نامعللا

 تناک ناف هوپ ىبنلا مع ةزمح ةآرما دهق نب سيف تنب هلوح

 رماث ىلإ اهبسنو شايع ىبأ نب نامعنلا اهنع ىور ىتلا ىه



 يسوخل ! ممل لا طورش

 ريغ اهنع وري مل رما ةنباف نيتآرما اتناك نإو ٠ روهشم ثیدحلان

 . شايع ىبآ نب نامعنلا

 رركذملا وحنلا ىلع هثيدح جارخإب ملسم درفت نممو
 : وهوادحاو انيدح هل ملسم جرخآ .ىدنكلا ةريمع نب ىدع

 ملو .ثيدحلا (هقوف امف اطيخم انمتكف لمع ىلع هانلمعتسا نم)
 مستقلا ىف مكاحلا ركذ دقو مزاح ىبآ نب سيق ريغ هنع وري

 مزاح ىبأ نب سيق ديراغم ىف یرهفلا دادش نب دروتسملا ىناثلا
 نم ثیدح الو «هنیدح ملسم الو ىراخبلا حرخي مل هنآ معزو

 دق حاجحلا نب ملسم اذهو .ديرافملا نم نزولا اده ىلع ناك

 مزاح ىبأ نب سيق ةياور نم امهدحآ نيشيدح دروتسملل جرح

 ام لثشم الإ ةرخآلا ىف ايندلا ام) : ا هللا لوسر لاق :لاق

 مب رظنيلف ميلا ىف - ةبابسلاب راشأو - هذه هعبصأ مكدحآ لعجي
 هيأ نع ىلع نب یسوم ثیدح نم هجرخآ :یناشلاو . (عجرت

 ورع دو ینا رولا لا لغ ر و ع

 مورلاو ةعاسلا موقت) :لوقي ي هللا لوسر تعمس : صاعلا

 نييرصملا نم دحاو ريغ هنع ىور دقو .ثيدحلا (سانلا رثكأ

 ادحاو اثيدح ملسم هنع جرخآ كلام نب ةبطق مهنمو «نييماشلاو

 نآرقلاو قأرقف ر هلا لوسر انب ىلصو تيلص : لاق)
 معز دقو «ةقالع نب دايز ريغ هنع وري ملو :تندخعلا (دخملا

 .همهوت امل نيباتكلا ىف هثيدح جرخي ملاذه ةبطق نآ مكاحلا



 )ل ةسمخلاةمئألا طورش

 و
 همدو هلام مرح هللا نود نم دبعيامب رفكو هللا الإ هلإ ال لاق

 ىبنلا هملع ملسآاذإ لجرلا ناك) ىناشلا . (هنا ىلع هباسحو

 كلام وبأ هنيا هنع ةياورلاب درفت دقو .ثيدحلا (ةالصلا ي

 جرخأ باتع نب هلا دبع نب ريخلا ةشيبن مهنمو .قراط نب دعس

 ىناقربلا هل حرخآ دقو «قب تلا مايأ ىف ادحاو اتيدح ملسم هنع

 ملو ءةريتعلا ىف رخا اثيدح نيحيحصلا ىلع حرخملا هباتك ىف

 ىوس وار هل سیلو لوألا ثيدحلا ىوس خسنلا رثكأ ىف دجوي

 : (تاينلاب لامعألا امنا , ثيدح ىلع مالكا

 ت لع ا تخ نيباتكلا ىف مجارتلا ديرافم نمو

N O RNىبنلا  

 رهو عضاوم ةدع ىف نيباتكلا ىف حرخأ دقو ا ا

 نم تي ىبنلا نع وري ملو جرخملا ىندم حيحصلا بئارغ نم



CDا  

 هاور دقو ديعس نب ىیحي هب درفت .یمیتلا الإ ةمقلع نع هاور الو

 . '"ریثک قلخ یحی نع

 دح زواجتو راثكإلا ىلإ ىضفأل هتيصقتسا ول باب اذهو

 دجو نييرصملاو نييماشلا ثيدح مجارت علاط نمو .راصتخالا

 نيض مهينادي نمو نييصمحلا ثيدح نإف ةريثك رئاظن هانركد امل
 تيدح نييرصملاو نييماشلل دج وي املق ادهلو .ادج حرخملا

 نييماشلا ثيدح نم ريسلا ىف هب ركاذيو هقرط عمجب ىنتعب
 . مهثيدح حرخم قيضل كادو نييتشمدلا

 داسف هل ناب ةروكذملا ةلثمألا هذه ىف رظنلا نعمأ نمو

 . مكاحلا اهركذ ىتلا ماسقألا عضو

 ىف قيقحتلا ركذنلف ىرعدلا هذه لاطبإ نم انغرف دق ذإو

 :اهركذ ىتأي ىتلا طئارشلاب نيفوصوملا تاقثلا نم رابخألا لوبق
 ىلع ناك وار قح ىف ةدوجوم طئارشلا كلت تناك امهمف

 هذاش وأ ثیدحلاب درفت هربخ لوبق مهنم هلو مهضرغو مهطرش

 دنع نركي دق ثيدحلا اذه نإ (راثآلا بيذهت) ىف ىربطلا ريرج نبا لاق ىتح )١(

 . ها درف ثيدح هنآل ادودرم مهضعب

 دحار دانسإ الإ هل سيل ام ذاشلا نأ ظافحلا هيلع ىذلا نإ ىليلخلا لاق

 الو هيف فقوت ةتث نع ناك امو دودرمف ةَعث ريغ نم ناك امف هريغ وأ ةقث هب ذشب

 بهذمو . عباتي لصأ هل سيلو ةقث هب درفنا ام هنإ مكاحلا لاقو . هب تحب

 اذهو . اقلطم هدارغنا ال تاقثلا ةياور فلاخب امب ةقث دارشنا ذاشلا نأ روهمحلا

 ىنيعلا ردبلا هطسب امل هتحص ىف كشي الو نيدلا لوصأ نم لصأ ثيدحلا

 .ةيدرغلا نع ةفيعضلا تاعباتملا هج رخت مل نإو هريغو



  Nب ا د 2

 صضراعت دنع تاحيجرتلا باب ىف اذه ديفي معن .هيف هريغ

 'ءاهقفلا ةفيظو نم كلذو نيرظانتملا نيب ةركاذملا ةلاح رابخألا

 دقو .عستم كلذ ىف مهرظن لاجمو ماكحألا تابثإ مهدصق نأل

a ٠“ 3 ٠ ۹ [اهجو ٠ ٠ نيعبراو افين تاحيجرتلا باب ىف انتمئآ ضعب دروآ )۲( ٠ ۲ 7 م چ 1  

 یت

EREىلإ نيسوهتملا ضعب فرنشخ مجهتلا نمو .اهرطخأو مهتشيظو لجأ  

 كانه راه هنآ ىلإ رظن ريغ نم ةيفالخلا لئاسملا ىف مهغلي ثيدح لوأب ذخألا
 عمجلا هجو وهام وأ نيضراعتملا نيب حيجرتلا قيرط وه ام وأ ىوقآ ضراعم

 دخا هنآ هلک كلذ یف یعدی وهو هغلبب ملام یشن ىلا عراسي امبرو .امهنیب
 وهف ثيدحلا حص اذإ لاق هنأ مهنم لك نع لقن ثيح ءاهقفلا ةمئألا لرب

 .كلذ ةفرعم هل نيأو كانه ضراعم نكي مل اذإ اميف كلذ نكلو . ىبهذم

 اوعرب امهم ةاورلا نأ ىلع «هلهأ رمألا عزاني ملو هدح دنع فقو نم قفوملاو

 هلا دبع یبا ىلع در امم كلذ ىلع لدآ سيلو .مهتاهقفشت ىف نوبيصي املت

 ىف همظعرز ظفحلا ىف هرادقم ةلالج عم هحيحص ىف هتاهقفت نم ىراخبلا

 نحنو ءاطآلا متنآ فسوي ىبأل لاق نيح شمعآلا فصنأ دقلو .سوضنلا

 نبال سيبلتلا ىفو ٠ ملعلا عماج ىف ربلا دبع نبا هاور ام ىلع - ةلدايصلا

 ايو . ربعلا نم اهيف امب ربتعيل مهنع اهيكحي ةاورلل تاهقنت ةلمج ىزوحلا
 .انلقام ىلإ ةراشإ فنصملا هركذ

 خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالا) هباتك ىف اهجو نيسمخ ىلإ فنصملا اهغلبأو (۲)
 هرجرلا كلت نيب سيلو «هترصبت حرش ىف ىقارعلا اهتمرب اهلقنو (رانآلا نم

 هيف ركد امناو يناثلا نود الثم ملسم وأ یراخبلا هاور امم نيثيدحلا دحآ نورك

 هوجوو ... بتكلا باحصأ نيجرخملا ال ةاورلا سفن ىلإ عجرت افاصوأ

 ىلع فقوت ريغ نم نيحيحصلا ىف امب لمعلا بوجو نم لاقي ام امآو «راظنلا
 لا اواره نال ميفتسم ريغ هرهاظ نآب در دقف امهريغ فالخب امهیف رظنل ٠ E ۹ 8 ۰ e ۰ ۰ ء1

 ناك نإو .هريغ دلقي نأ هيلع بجي ال دهتجملا نأ هيفف هريغو دهتجملا نم معأ
 . هدهتجم عبتي نأ الإ هل سيلف دلقملا درصقملا



 رسوخل أ رمل لا طورش

 :ادج رسع ثيداحألا ىف رتاوتلا تابثا

e E PN 

  1ا ثيداحأآلا ىف رتاوتلا تاىنإو داحآلا ليبف نم و

 ا

SD O E كأ دنعف 

 ا ثيدحلا لهآ ں ضعد :تهد كتو بف وکلا بهدم

 چ یی ی و ی و ا نر ا
 لوبق ىف طرتشب ال هنأ اوقفت نا دقف ةلمجلا ىلعو « هقفلا لوصا

 ملعأ هاو - رثك وأ لق ددعلا داحآلا .

™ e e 

  0 e 0ا س م

 ام ةياغ ثيداحأ ىف رتاوتلا ىوعد ىف ثيدحلا ىف فلأ نمم ريثك هاست دقو )١(

 .درست قرطب فعضلا نم اهيف ام رابجنا اهيف تبن
 . داحآلا ربخ ةاغن نم (۲)



 C۵ ا ي هه و لا ر اا طو

 باب اذهو
 تمثألا دنع ةروكذملا ةربتعملا طورشلا هيف ركذت

 هربخ لوبف مزل اهنيلحب ىلحجنو اهيلع ىوتحا نم ىلا

 حيحصلا ىف هنيدح جارخا قحتساو

 هبانك عضو ىف یراجبلا دصف ركذدب هفدرن من
 اوأ مهانركذ نيذلا ”منألا نم هادع نم طرش ركذن كل ذك و

 المجم امهترڪذ ليصمنلاو لامج الا تيح نم نانم دعم ناناهف
 لوقاف الصفم امهرڪذأ مث

 رشبلا نم فلكم لك ناك امل هنآ یلاعت ها كقفو ملعا

 نأ ىلإ ليبس نكي مل ةيصعم هتعاط بوشت نأ نم ملسي داي ال

 لبقي ال نأ بجوي كلذ نأل ةعاطلا ضحم مئاط الإ لبقب ال

 دري ال نأ بجوي هنأل صاع لك لوبق ىلإ ليبس ال اذكهو .دحأ

 نارقلا صن ىف قسافلا درو لدعلا لوبقب ىلاعت هللا رمأ دقو .دحأ

 نأل هتداهشو هربخ در هبذك تبث نم لكف : ليصفتلا ىلإ جيتحاف
 قلعتملا ربخلا وه قدصلاف .تذكلاو قىدصلا ىلإ مسقني ربخلا

 ءاملعلا فلتخا دقو ء«هسكع بذكلاو هيلع وه ام ىلع ربخملاب

 بتذكلاو قدصلا هلخد ام ربخلا : ةفئاط تلاقف ربخلا دح- ىف

 ناك ام ليقو «ابذك نوكي نأو اًقدص نوكي نأ زاج ام ليقو

 ضوقنلا نع ملست داكت ال ةيمسر دودح هذهو . ابذك وأ ادص
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 داحآو رتاوتم ىلإ مسقنم ربخلا مث .لوصألاب ټيلي اهيف مالكلاو

 دنع ملعيأدح مهددع غلبي نيذلا موقلا هب ربخي ام رتاوتملاف

 ڙطاوتلاو لاحم مهن بذكلا قافتا نا ةداغلا رقسنمت مهتدهاشم

 ىنمف .رذعتم هيف مهنع ربخلا رشتنا ىذلا تقولا رادقم ىف مهنم

 بجوآو هقدصب كلذ دنع عطق مهليبس هذه موق نع ربخلا رتاوت
 ملو رتاوتلا دح نع رصق امف داحألا امأو ٠ ةرورض ملعلا لوصح

 . ةعامجلا هتلوادت نكلو ملعلا هب لصحي

 ملعت اهنم برضف : برضأ ةثالث ىلع اهلك رابخألا مث

 ىلإ ليبس ال اهنم برضو .هداسف ملعي اهنم برضو « هتحص
 بارضلا امأ .رخآلا نود نيرمألا نم دحاو ىلع هنوكب ملعلا

 لوقعلا لدت امم نوكي نأ رتاوتي مل نإ هتفرعم ىلإ قيرطلاف لوألا

 امآو .عناصلا تابثإو ملاعلا ثودح نع رابخإلاك هبجوم ىلع

 هتحص لوقعلا عفدت ىذلا وهف هداسف ملعي ام وهو ىناثلا برضلا

 عامتجا نع رابخألا وحن اهيف ةبوصنملا ةلدألاو اهعوضومب
 . نيناكم ىف دحاولا نمزلا ىف دحاولا مسحلا نأ وآ نيداضتملا

 ا« عمخا وأ ةا لا ةملا وا نارا هاند امف وأ

 ملعي ال ىذلا ثلاثلا برضلا امآو كلذ ريغو .هل ابيذكت هدر ىلع

 وأ اةدص هنوكب عطقلا نع فقولا بجي هنإف هداسف نم هتحص

 نأ زوحيو نوكي نأ زوجي اميف الإ لخدي ال برضلا اذهو ابذك
 تاابثإ ىف مالسإلا ءاملع اهرثؤي ىتلا رابخآلا ىهو نوكي ال

 فقوتلا بجو امنإو .ةمألا نيب اهيف فلتخملا ةيعرشلا ماكحآلا



 uu) تسمخل لا تمثألا طورش

 ادص اهنوكب ملعلا ىلا قيرطلا مدعل رابخألا نم هلاح هذه امين

 و ا ا ی کا
 تادح و ادا ماكحألا نم هتنمضت امب لمعلا بحي هنأ الإ رخالا

 ك اهرك د لا طنارشلا اه

 راتعا ىلا ربخلا حيحصت ىف ةيعاد ةحاحلا ا

 طئارشلا رصح نم هب اندعو ف نألا ركذنلف ربخملا ىف فاص وأ

 : هربخ لوبق مزل صخشب تماق ادإ ىتلا

 لهآ ةياورف مظعألا دوصقملا وهو مالسإلا : لوألا طرشلا

 سيلو ٠ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا E E .هدود رم كركلا

 ناف :ةلدالا غ ةنراغ ةراشا ريت امنأو .اهئاصحإ عصوم اد

 . تلد

 ىقلتي هنمو باطخلا هجوتي هبو لقتعلا :ىنانلا طرشلا

 ًايبص وأ اًنونجم نوكي نأ امإ ولخي ال هلقع دوقفملاو «باوصلا

 هيلع هلوق هيف لصألاو .هتداهش الو هتياور لبقت ال امهالكو

 ظقيتسي ىتح مئانلا نع ةثالث نع ملقلا عفر) مالسلاو ةالصلا

 ثيدحلاو ء( تعي ىتح نونجملا نعو ملتحي ىتح ىبصلا عو

 ىلإ انب ةجاح الو ترن بلاط ىبآ نب ىلع ثيدح نم روهشم

 قسافلا لاح نود انرنحم ناك اذإ ىوارلا لاح نألو .هدانسإ ركذ



CAا ی و ت ا  

 .كلذب ىلوأ نونحملا ربخف قسافلا ربخ در اذإف دادعتساللا

 دقف لمحتلا ةلاح امأو .نونحملا ةباثمب زييمتلا مدع دنع ىبصلاو

 .نورخا كلذ ىف مهفلاخو ازيمم نكي مل اذإ عنملا ىلإ موق بهذ

 دتعي الف نهذلا بيغتو طالتخالاك ئراط رمأب هلقع لاز نم امآو

 نإف ٠ هطالتخا تقو نع ثحبلا بلاطلا هزلي نكلو «هثيدحب

 اذه نأل ةيلكلاب هثيدح حرط هملع ىلا لوصولا نكمي ال ناك

 ظافحلاو نيمدقتملا نمدحاو ريغ ىلعآرط دق ضراع

 هتحص لاح یف طلتخا نمم هعمس ام هل زیمت اذاف .نيروهشملا

 . اهب لمعلا حصو هنع ةياورلا هل زاج

 ءاينألا ةدعو ءابنآألا ةدمع وهو قدصلا ؛ (رخا طرش)

 لصابلاو قتحلا نيب خزربلاو رايخأآلا ةمورأو راربألا ةميشو

 اخي الف هتيلح ريغب ىلحت نمف لهاحلاو لضافلا نيب لصيفلاو
 ثیداحأ یف وأ تب هللا لوسر ثیدح یف نوکی ن امإ  هبذک

 وأ ثيدحلا عضوب ؛ هللا لوسر ىلع هبذك ناك نإف سسانلا

 ةمئالا نم دحاو ريغ بهذ دقف كلذ لكاش ام وآ عامسلا ءاعدا

 . هباب یف دیغم (طالتخالاب یمر نمیف
 دارملا ىنعملاب هيلإ هتبسن نوكت ال دق حرجلا بتك ىف بذكلا ىلإ بسني نمو (۲)

 2. لجحرلا تف عقارلل هرح هشنا مدعل بتداک ؛طخملا مهاولا نال ت

 E حداقلاو ‹ةنيدملا اها ةغل ىف اميس ال ہھب ناک دنأ ذهج نم بذكلا

 احداق نوكي ال بذكلا ىلإ ىوارلا ةبسن درجمف انه دارملا رهو بذكلا دمعت

 . ماكحآ هلف مهاولا اما ٠ رسم ریع حرج هن ال
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 نباو ىروثلا نايفس نع كلذ انلقن .بات نإو هثيدح در ىلإ

 دمعت ملو هتيور اميف تأطخأ تنك :لاق اذإ امف «مهریعو

 فرع نم ادک و .هثیدح دری هناف رهظو كلذ هلع برج یتم هنإف

 ىف لوصألا دهاعت ىف ةالابملا ةلقو ثيدحلا ةياور نف لهاستلاب

 .هربخ دري ءادألاو لمحتلا ىتلاح

 اعاونأ ناك نإو سيلدتلاو اسلدم نوكي ال نأ : (رخا طرش)

 )1) .sS ت ت

 ہھلک ءالڑھ ...ةاورلا نم سيلدتلاب کد ھا د رس نأ دعب ( ليسارملا

 ملو (نع) مهنم دحاو هيف لاق ام لک یف فقوتی هنآ ثیحب دحاو دح ىلع اوسبل

 ًادج أردان الإ كلذب فصوي مل نم : اهلوأ تاتبط ىلع مه لب عامسلاب حري

 نب یسومو ةورع نب ماشهو ديعس نب ییحیک ہهیف دعي نأ یغبنی ال هنآ ثیحاب

 مل نإو حيحصلا ىف هل اوجرخو هسيلدت ةمئآلا لمتحا نم : اهيناثو « ةبتع

 ال هنآ وأ یور ام بنج یف هسیلدت ةلتل وآ هتمامإل امإ كلذو عامسلاب حري

 ىعخنلا ميهاربإو شمعألا نامبلسو ىرهزلاك كلذو ةقتث نع الإ سلداي

 ىفف ميشهو كيرشو ةنييع نباو ىروثلاو حيرج نباو ريثك ا و یخ

 . عامسلاب حيرصتلا هيف سيل امم ريثكلا ثسدحلا ءال رهل امهريغعو ا

 كلذل دحاولا عامس ىلع اعلطا نيخيشلا نأ ىنع كلذ لمح ةمئألا ضعبو

 = نآ رهاظلاو لايرطت هيفو هخيش نم اهرحنو (نع) ظفلب هجرخأ ىذلا ثيدحلا
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 ال هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو ةلادعلا ؛ (رخأآ طرش)

 نيبو هاور نم نيب هدانسإ لصتا ثيدح لكو لدعلا ربح الإ لبغي

 ناعمإو هلاجر ةلادع توبث دعب الإ هب لمعلا مزلي مل تا یل

 هنا لوسر ىلإ هعفر ىذلا ىباحصلا ىوس مهلاوحأ ىف رظنلا
 ىلاعت هللا ليدعتب ةمولعم ةتباث ىباحصلا ةلادع نأل هب

 ةلادعلا تافصو مهتراهط نع هرابخإو ك. ىبنلا باحصأل
 هنع یهنام باکترا نع ءاهتنالاو یلاعت هنا اوا عابتا یه

 ظللا ىف ىترتلاو قحلا ىرحتو ةطتسملا شحارشلا بنحتر

 رئابكلا بانتجا كلذ ىف هيفكي سيلو .ةءورملاو نيدلا ملثي امم

 ا او و ا خا تا الا انا د ا ل كلذ

 ايش ىرهزلا نم عمسي مل هنإ لاقي ىليعامسإلا لاق سيلدنناب ىليعاسسإلاو

 2ک ا چ هنا وزو ىف هيبأ نع هل نامثع نب نابآو یراخبلا حيحص
 سار ړو ت س

 : 4 ا نع هل یرازغلا ی ةهاحسا وبأو « هيبآ نم عمس ام : دمحآ لاق ملسم حیحص

 بانوت دعم نب هرهزو .هبودرم نبا هرکد . هنم عمسي ملو ی راخبلا ىف ةلاوط

 ربآ لاق رماع نب ميلسو یراخبلا یف د یهو رمع نسا نع هتياډر یف متاح یب أ نبا

 رماعو ٠ ملسم حيحص ىد هنع هثيدحو درسآلا نب دادقسلا كردي مل متاح

 . هنع هثيدح نيحيحصلا ىف اجرخر ةريره ىبأ نم هعامس دسحأ ركنآ ىبعشلا

 ريع ىلإ . حيحسملا ىف ذ هثيدح اولخدا دقو دږعسم نبا هابآ هسس ام ةديبع واو

 ھهج لیلح ساتک رهو ٠ه بيغو روكدملا بتاتکلا یف هلاثسا :هدحت امم كلد

 رضرف ىلع ثيداحألا كالت لوبشن باب ين ذ دئارشلا
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 حیرص هيف در وام ريغ ىف - ثيداحألا كلت دعامآو . مهدعب نيثدحملا

 . داتقلا طرخ هتابثإ نود هزوحتف ةصاخ ةعومسم - حيحص قيرطب عامسلا

 .حيجرتلاو ضراعتلا دنع هنع ىدجت حاحصلا نم عضاوملا كلت لاثمأ ةفرعمو



 )ل ةسمخلاةمئألا طورش

 تاغشصلا هذه تدجو ىتمف «رئاغصلا ىلع رارصإلا بنتحي ىتح

 صخشلا نوكي نأ اهنمو .ةداهشلا لوبقم ًالدع اهب ىلحتملا ناك

 هريغو هفسلا وحن ةلادعلا ىفاني ام بناجو هتلادع تتبث نأ دعب

 ٠ '"هيلإ ةيانعلا فرصو ثيدحلا بلطب ملعلا لهآ دنع افورعم

 عاق ق هغد تنر ةع الاطار وکی نا افر

 .سیلدتلاب فرعی نمم ناک نإ هسلدی ال نآ نم هتیاور یف هخیش

 ةلصخ ريغ ثيدحلا اذه ىف ىغبني لوقي ديعس نب ىیحي ناکو

 ام مهفي نوكيو ذخألا تبث نوكي نأ ثيدحلا بحاصل ىغبني

 نأ یغبني ال میعن وب لاقو كلذ دهاعتي مث لاجرلا رصبيو لاقي
 لاج رلاب فراع هيلع نيم هل ظفاح : ةنالث نع الإ ملعلا دخ وب

 نوکي نأ اهنمو . ةلفغلا بئاوش نع نهذلا ميلس اظقیتم نوکی

 در ابلاغ هيلع مهولا ناكو هطلغ رثك نم نأل مهولاو طلغلا ليل

 نم رهاظلاو : رجح نبا لاق هيف اوشلتخاو مكاحلا هطرتشاامم طرشلااذهو )١(

 نع ناينغتسيف ثيدحلا جراخم ترثك اذإ الإ كلذ رابتعا نيخيشلا فرست

 لاتي نأ نكميو : لاق . ماتلا طبضلا رابتعا نع قرطلا ةرثكب ىنغتسي امك هرابتعا

 ديزم هل نوكي نآ بلطلاب ةرهشلاب دوصقملا ذإ كلذ نع ىنغي طبضلا طارتشا نإ
 ىوعد نأ ىلع . ها ىور ام طبض هنوك ىلإ سفنلا نكرتل ةياورلاب ءانتعا نم

 لوأب ةدودرم نوكت هيلإ ةيانعلا فرصبو ثيدحلا بلطب اًقورعم ىوارلا نول

 . دحاو لاجر نع نيثيدح وأ ادحاو اًثيدح الإ وري ملاذإ اميف ةرظن



 ا ا ا ا @

 اذه باكترا ذإ ةعالخلاو نوجملاب روهشم ريغ راقولاب اًتوصوم
 «عدبلل اكرات ءاوهألل ابناجم نوكي نأ اهنمو .هفسلا ىلإ ضفم

 مل نم ةياور اولمتحاو ةيعاد ناك اذإ عنملا ىلإ مهرثكأ بهذ دقف

 نكمي ال قحاولو عباوت اهلو فاصوألا عماوج هذهف . ةيعاد نكي

 ةفنصملا بتكلل ةعلاطملاو ةسرامملا دعب الإ اهب ملعلا ةطاحإ

 ا

 :ثيدحلا جراخم طابنتسا ةيطيك ىف حسمخلا منألا بهاذم

 جراخم طابنتسا ةيفيك ىف ابهذم ةمئألا ءالؤهل نأ ملعا من

 جرخي نم بهذم نآ كلذو زاجيإلا ليبس ىلع اهيلإ ريشن ثيدحلا

 ىرر نميفو هخياشم ىف لدعلا ىوارلا لاح ربتعي نآ حيحصلا

 مهمزلي تباث حيحص مهضعب نع هثيدحو اضيأ تاقث مهو مهنع

 دهارشلا ىف الإ هجارخإ حلصب ال لوخدم مهضعب نعو هجارخإ

 تاقبط ةفرعم هقيرطو «ضومغ هيف باب اذهو  تاعباتملاو
 : لاثمب كلذ حضونلو .مهكرادم بتارمو لصألا ىوار نع ةاورلا

 لكلو سمخ تاقبط ىلع ىرهزلا باحصأ نأ ًالثم ملعن نأ رهو

 هشبطلا) ىف ناك نمف توافتو اهيلت ىتلا ىلع ةيزم اهنم ةقبط
 .(ىراخبلا دصقتم) ةياع وهو ةحصلا ىف ةياغلا وهف (ىلوالا

 ا0 ت ع تری ردا را ف رال ةشفاوم دحج وت نآ ةعباتملا )١(

 فرطلا عبتتو رخا ىباحص قيرط نم ىنعم ولو ههبشب نتم دجوي نآ : دهاشلاو
 . مهحلطصم ىف رابتعا كلذل
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 نأ ريغ ةلادعلا ىف ىلوألا تك راش : (ميناشلا مقبطلاو)

 ىرهزلل ةمزالملا لوط نيبو ناقتإلاو ظفحلا نيب تعمج ىلوألا
 ةقبطلاو .رضحلا ىف همزاليو رفسلا ىف هلمازي نم مهيف ناک یتح

 اوناكو هثيدح سرامت ملف ةريسي ةدم الإ ىرهزلا مزالت مل ةيناثلا

 (ملسم طرش) مهو ىلوألا ةقبطلا نود ناقتإلا ىف .

 ةقضلا لهأ لثم ىرهزلا ارمزل ةعامج : (ةثلاثلاةقبطلاو
 درلا نيب مهف حرجلا لئاوغ نعاوملسي مل مهنأ ريغ ىنوألا
 ىلا ا طرش) مهو .لوبقلاو

 حرجلا ىف ةثلاثلا ةقبطلا لهآ اوك راش موق : (عبارلا مقبطلاو)

 مل مهنأل ىرهزلا ثيدحل مهتسرامم ةلقب اود فتو ليدعتلاو

 ةقيقحلا ىفو « (ىسيع ىبأ طرش) مهو ءاريثك ىرهزلا اوبحاصي
 ناك اذإ ثيدحلا نأل دواد ىبأ طرش نم غلبأ ىذمرتلا طرش

 هفعض نيبي هنإف ةعبارلا ةقبطلا لهأ ثيدح نم هعلطم وأ اةبعض

 تاعباتملاو دهاوشلا باب نم هدنع ثيدحلا ريصيف هيلع هبنيو

 هباتكف ةلمجلا ىلعو «ةعامجلا دنع حص ام ىلع هدامتعا نوكيو

 دواد یبأ طرش نود هطرش انلعج اذهلف نفلا اذه ىلع لمتشم .

 ) )۱ةبيرغلا ثيداحألاب أدبي باوبألا بلاغ ىف هنأب یذمرتلا ىلع ضرتعا دقر

 نیبی مد للعلا نم اهيف ام نيبي هللا همحر هناإف بيعب كلد سيلو . ابلاغ دانس لا

 اذإ ىتاسنلا دجن اذهلو ء«للعلا ركذ هلا همحر هدصق ناكر « دانسإلا ىف حيحسعلا

 فلاخملا باوصلا كلذ دعب رك ذي مث طلغ وه امب أدب ثيدحلا قرط بعوتسا

 قرطلا ركذياذهلو رثكأ نوتملاب هتيانع تناكف هللا همحر دواد رب امو ەل =



 بسوخلاتمثالا طدرش

 زوحب ال نيلوهجملاو ءاشعضلا نم رش: : (سماخلا ممبطلاو)
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 ا e دنع امف هنود ف 8 یا دنع a نالا

 هتان تاک ضعب نود اهضعب ىف ةروكذملا تادايزلاو اهظافلآ فالتخاو =

 امر د E E نم ححصلاب ا ادهلف E هتیانع نم رثكأ ثيدحلا هششب

 نأ متلأس : ةكم لهأ ىلا هتلاسر ىف لاق اذهلو .ةيلكلاب للعملا دانسإلا ركذي مل

 بابلا ىف تفرعام حصأ ىهآ ننسلا باتك ىف ىتلا ثیداحالا مكل رکا

 اا امهدذحارو حج حص نهج و نم یور دق نوکي نآالا كلدک هنا اوملعاف

 ىباتک ین یرأ الو . كلذ تبتك امبرف ظفحلا ىف مرقأ هبحاص رخآلاو ادانسإ

 ناك ناو . نيثيدح وأ اثیدح الإ بابلا یف بتکآ ملو . ثیداحآ ةرشع اذه نم

 نم بالا ىف ثيدحلا تدع اذإو < رثكي هنإف حاحص تدا تالا

 ىلع ةدئاز ةملك هيف امبرو هيف مالك ةدايز نم وهامناف ةثالث وأ نيهجو

 ملعب مل هلرطب هتک ىلةنأل وطلا تيدحلا ت فتخا اترو تيدا آلا

 امو : لاق نآ ىلإ .كلذل هترصتخاف هنم هقفلا عضوم مهني الو هعمس نم ضعب

 مل امو ادنسم حصي مل أم هنمو هتنیب دقف دیدش نهو هيف ثیدح نم یباتک یف

 ثيداحألاو لاق نأ ىلإ ٠ ضعب نم حصأ اهضعبو « حلاص وهف اًثيش هيف .ركذآ

 .a ک نم لک دنع فو راما رجا لاتا يف اهو لا

 ال هناف ا اهنا اه ركتلاو تانلا كلغ ردت ال اهر نا ل تياخلا

 نم تاقثلاو ديعس نب یحیو للان ةياور نم ناک ولو بیرغ ثیدحب حجتحی 1: ت ثلا د ا الا دیا ۰ ت
 ىذلا ثيذحلاب حتحي الو . هيف نعطي رم تدجر ثيدحب حتحا الو معلا ةمئآ

 E - ww r ت

 اها روج لا تدخلا اعف داع ر تيدجلا ناك اذإ هب حتحا دت

 نوه رکی اوناک ىعخنلا ميهاربإ لاق . دحآ انیلع هدرب نأ ردات نسیلف حيحصلا

 . ظغللا ىف ريسي فالتخا ىلع دواد ىبأ ةلاسر ضعب فنصملا رك ذيسو

 ةقثلا ةياور ىف ثيدحلا لاهأو ءاهقغلا فلتخا : للع "ا حرش ىف بجر نبا لاق (1)

 = ىف دمحأ نع انباحصأ ىكحو . ال مآ ليدعت وه له فورعم ريغ لجر نع



 )ب ةسمخلاةمئألا طورش

 د e . ۶ ءو ۹ 2 2َ 1
 نب هللا ديبعو ةنييع نباو كلام وحنف ىلوأآلا ةقبطلا لهآ اماف

 ةعامحر ةزمح ىبأ نب بيعشو نايليإلا ليقعو سنويو رمع

 . مهاوس

 ‹ ليدعتب سيلف كلذ هنم فرعي مل نمو « هل ليدعت ناسنإ نع هتياورف ةقث نع

 ىفو ٠ ةجح وهف ىدهم نب نمحرلا دبع ثيدحلا ىور اذإ : مرثألا ةياور ىف
 لاق « ةحح وهف فرعي أل لجر نع ىور اذإ سنأ نب كلام : ةعرز ىبا ةياور

 هنع ىور اذإ افورعم لجرلا نوكي ىتم نيعم نب ىيحيل تلق ةبيش نب توقعي

 رهف ملع لهآ ءالؤهو ىبعشلاو نيريس زبا لثم لجرلا نع ىور اذإ لاق . مك

 ؟ قاحسإ ىبأو برح نب كامس لثم لجرلا نع ىور اذإف تلقف لوهجم ربغ

 . قالطال فلاخمو نسح ليصغشتادهو . ىهتنا نيلوهحم نع نوور ءالزه لاق

 هلاهحلا نص لجرلا حرخي ال هنا نورخأتملا هعبت ىذلا ىلهدلا ىیحب ن دمحم

 لوقيو ٠ لوهجم هنأ اعس ملسأ نب ديزو ريثك یبأ نب ییحب هنع یوري نمف

 كرابملا نبا هنع ىوري نميف لاقو « لوهحم هنآ هدحو ةبعش هنع یوری نمف

 نباو رفعج نب ديمحلا دبع هنع ىور نميف لاق « فورعم وه مصاعو عيك رو

 ‹ فورعم كرابملا نباو بهو نبا هنع ىور نميف لاقو « ررهشملاب سيل ةعيهل

 :هراكدذتسا ىف ربلا دبع نبا لاق .فورعم ةنييع نباو كلام هنع ىور نيف لانو

 نوکی دف لجرناو .ها نانا لیقو لاق لوهجمب سيلف ةنالث هنع یور نم نإ
Eت ا ا ا مش - 8  TENEYلاحل ل زهجم هنا یئعي تاق هعامج هنع یور ولو متاح یبآ دنع الزڼج  

 كلد رصاع مامإ هقنوي مل نميف ناطقلا نب نسحلا وبآ ملكتيو ٠ هيلع اودر دقو

 ىفو .هيلعارقفاوي ملو الرهحم هدعيو هرصاع نمع هذخأ وآ لج رإلا

 ىخلبلا مصاع نب دمحاأك هريغ مهفرعو متاح ربأ مهلهج ةعامج نيحيحصلا

 هللا دبع نب مكحلاو لصاو نب هنا ديبعو ورمع نب نايبو عسيلا وبآ طابسآو



CDا  

 ورمع نب نمحرلا دبع وحنف ةينانلا ةتبطلا لهآ امأو

 نب نمحرلا دبعو دشار نب نامعنلاو دعس نب ثيللاو ىعازوألاو

 .مهريعو رفاسم نب دلاح

 نب رثعجو ىملسلا نيسح نب نايفس وحن ةثلاثلا ةقبطلار

 حلاص نب ةعمزو ىرمعلا صقح نب رمع نب هللا دبعو ناقرب

 . مهريغو ىکملا

 نب ةيواعمو ىبلكلا ىيحي نب قاحسإ وحن ةعبارلا ةقبطلاو

SCE 

 . مهاوس ةعامجو حابصلا نب ىنثملاو ىكملا ديزي نب ميهاربإو

 ا دبع نب مكحلاو اقسلا زينك نب رحب وحن ةسماخلا ةقبطلاو

 ديعس نب دمحمو ىقشمدلا بيبح نب سودقلا دبعو ىليإلا

 .ءال وه ىلع مهنم ترصتقا ريثك قلخ مهو .مهريغو بولصملا

 . مهركذ هيف تیفوتسا اباتک مهل تدرفآ دقو

 نب ةماسأ ىئاكناللا مساقلا وا اهو يو رجبلا حلا او فا

 دحآ صن ام هنآ ديري « هتلادع تبنت مل نمم وه ناطقلا نبا لاق : ىدابزلا كلام
 روهمجلاو « هقثو ادحأ نأ انملع ام ريثك ددع حيحصلا ةاور ىفو « ةقث هنأ ىلع

 نآ هيلع ركني امب تأي ملو ةعامج هنع ىور دت خياشملا نم ناك نم نأ ىلع

 نم نيحيحصلا ىفو : ليعب نب صفح ةمجرت دنع اضيا ںاقو . حيحص هثيدح

 . ها ليهاجمب مهالو دحأ مهنعض ام نوروتسم ريثك قلخ طمنلا اذه
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 :كلذد نع هرادنعاو حيحصلا نم ريثك جارخإ ىراخبلا كرب قلعي تحب

 ملسمو «ةيناثلا ةقبطلا نايعأ نع اتايحأ ىراخبلا حرخي دقو

 ةعبارلا ةقبطلا ريهاشم نع دواد وبأو « ةثلاثلا ةقبطلا نايعآ نع .

 مهبيترت لاثملا اذه ىف ىضرغ سيلو « هيضتقت بابسأل ثلذو

 هيبنتلا ىدصقامنإو حاحصلا ىف اوجرخ دق ام نزو ىلع

 نب دامح ثيدح هجارحإ ىف ملسمل رذتعياذده ىلعو .فيرعتلاو

 ىنانبلا تبا وحن نيررهشملا نع هتاياور الإ حرخي مل هنإف ةملس

 هايإ هتبحص لوطو اتباث هتمزالم ةرثكل كلذو ىنايتخسلا بويأو

 امك طالتخالا دعب هظشحو هركذ ىلع تباث ةفيحص تيقب ىتح

 املسم نإف نييرصبلا داحأ نع هثيدح امأو .طالتخالا لبق تناك

 .بئارغلا نم مهنع هتایاور یف دجوي ام ةرثكل اًئیش اھنم جرخب مل

 مهنيدحل هتسرامم ةلقل كالدو

 دعب ةياورلا ىف صخشلا لاح ربسي نأ ىغبني اذه ىلعو

 رحنلا ىلع ىوارلا لاحب مهفلا لصح امهمف هتلادع توب

 نيعت ةروكذملا طئارشلا ىلع ايوتحم ىوارلا ناكو روكدذملا
 . اك راشم وأ هب ناک ادرفنم هثیدح حارخإ

 دحاولا ربخ لوبقب نيلثاقلا مالسإلا قرف نم ادحأ ملعأ الو

 ىلع ةياورلا اوساق مهنإف ةلزتعملا ىرخأتم ىوس ددعلا ربتعا
 ىزغم امو «ةداهشلا ىفاوربتعا ام ةياورلا ىف اوربتعاو ةداهشلا

 لبق نإف .نابح نب متاح وبأ لاق امك ماكحألا ليطعت الإ ءالؤه
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 ملسو هدنس حص اذإ ثيدحلا نإف تركذ ام ىلع رمأل لا ناک ناف

 ام ىلع دجوي دقو دارفإلاو ددعلاب ةربع الف حرجلا بناوش نم

 حارخإ كرت ىف ىراخبلا شقاني نآ یغبنیف ریثک ثیدح ترکذ
 رسألا : تلق هدعب نمو ملسم كلذكو هطرش نم ىه ثيداحآ

 ىراخبلا امأو .ددعلاب ال ةحصلاب ةربعلا نأ نم تركذ ام ىلع

 هيلع هجوتي ىتح ثیدحلا نم حص ام لك جرخي نآ مزتلي ملف

 ملو هثشيدح حص نم لك نع جرخي مل هنآامکو ضارتعالا

 مهددع غلبي ريثك قلخ مهو حرجلا تاهج نم ءىش ىلإ بسني
 الآ ةيعبرأ نم وجت لغ لمت ةخترات نل الا او ان

 مهجرح نمو < سن هنامعبس نود ءاتعضلا ىف هباتكو ةدابزو

 ن حص ام لك حرخي ملاذکو ''نیفلآ نود هعماج یف

 نب هللا دبع لضفلا وبأ انربخأ ام كلذ ةحصل دهشيو .ثيدحلا

 ىنيلاملا دعس ىبآ نع هباتک یف ةحلط نبا اناہنآ دمحم نب دمحا
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 ت ا

 دمحم تعمس لاق دمحأ نب دمحم ینثدح ىیدع نب هللا دبع انابنآ

 ديزي نب دمحأ ىنثدح لاقو . ازوحم اناحل ةفركلاب انيأر امو ءانيلع ىبآ هنإف =

 خلا كم ب فا يلا نمحرلا دبع نب دمحم انتدح ىسوسا

 برضي دق سيلرأ لاقف نيثدحملا ةرثك هدنع ركذو ىروثلا نايقس تعمس لأ

 ىف فنص نم ةعرز ىبأ لوقو ها (ةنيفسلا تقرغ نوحالملا ترثك اذ!) لثم

 ظافحلا ءالزه دري ملو فنصملا مالك ىف ىتآيس هرصع لهأ نم حيحصلا
 مهبتك ىف ام ىلع سانلا لمح الو مهبتك ىف ةنسلا نم حاحصلا عيمج عمح

 مامإلا عنمو ٠ طورشلا نم ىري ام بسح هل رسيت ام مهنم لك عمج لب طقف
 .ركذي نآ نم رهشآ ًأطوملا ىلع سانلا لمح ءاغلخلا رقعب دارأ نيح كلام

 نبا هاور ام ىلع هدئاوف ىف ىلقصلا لاقع نب ركب وبأ خيشلا لاق

 امک فضحصم یف و هنا لوسر SS ن

 هلهآ لك وف اهلوخدم نم اهظوفحم ىفخو ترشتنا ننسلا نآل نارقلا اوعسج

 ريغ ننسلا ظافلأو . كلذ لثم ىلإ نارقلا نم اولكوي ملو مهظفح ىلإ اهلقن ىف

GS asوا  

 ىف نيعمتجم نارتلا نم هوعمج ىذلا ىف اوناكف هلثمب نايتإلا نع قلخلا
aهيف اوغلتخا ام  

a o a 

 لوقتلا ىف و ةدمعلا لعجت نأ هيف نوعزانتي ال ام اونود نإ اوفاخ مهنكلو « اهعمن اهعمن

 قيرط اوعسوف ةريثك ننس لطبتف ناويدلا نع حرخ ام اوبذكيف نودملا ىلع
 ننسلا تراصف هسغن ىف دحاو لك ةيانع ردق ىلع اهعسحب اونتعاف ةمألل بلضلا

 نع ةظرغحملا ظافلألا ةقيقح لقنلا ىف بيصأ ام اهنمن تاطوبضم مهدنع
a N a 

 وف اهتاور اضيأ فلتخاو اهظافلآ لقن ىف تاياورلا تفلتخا ام اهنمو .اهظنل
 اهميقس نم اهحيحص ربتعأف للعلا اهلخدت ىتلا ننسلا كلت ىهو ةلادعلاو قلا

 ط نع اهنم صلخبي ال ةقيثو ناكرأو ةحيحص لوصأ ىلع اهب ةفرعملا لهآ
 . ةناتملا ةياغ ىف مالك اذهو . ها ئاك ديك اهنهوي الو



 حسمخلا ةمئألا طورش سس

 E n و چا
 هللا دبع نب دمحم حرفلا وبأ انأبنأ رايرهش نب دمحم نب دمحأ ىلع

 ىكحي نم تعمس لاق یلیعامسإإلا ركب وبأ انأبنأ دمحأ نبا

 ' احيحص الإ باتكلا اذه ىف جرخأ مل :لاق هنأ ىراخبلا نع

 . رثكأ حيحصلا نم تكررت امو

 یف اجرحی مل نی شنا نأ رظنلا هبلإ تفلب مسو . هرظن ىفو هدنع یآ (۱)
 باحصآ راغص اک ردآ اھا عم ۂنینح یبا ہامالا ثیدح نم ایش یحیحسصلا

 i س ت

 اميلا عم ىعفاشلا مامإلا ثيدح نماضيأ اجرخي ملو . مينعاذخآو هباحصأ

 امهدحآ نيثيدح اللا دمحأ ثيدح نس ىراخبلا جرخآ الو .دیاحص ضعي اتل

 هحيحص یف ملم جرخآ الو .همزالو هک ردآ هنآ عم ةطساوب الزان رخآلاو اقيلعت

 نيثالث ردق الإ دمحأ نع الو هلاونم ىلع حسنو همزال هنآ عم اتيش یراخبلا نع

 وهز - ىعفاشلا قتيرطب عفان نع كلام نع هدنسم ىف دمحأ حرخأ الو اًيدح

 ريغب ىعفاشلا نع هاور امو « ثيداحأ ةعبرأ الإ - اهحصأ نم وأ قرطلا حصأ

 هنم كلام اطوم عمسو ىعفاشلا سلاج هنآ عم انيدح نيرشع غلبي ال قيرطلا اذه

 اوناك مهنأ ةهج نم كلذ نأ مهتنامأو مهنيد نم رهاظلاو « ميدقلا ةاور نم دعو

 اهتباو رب نيمئاشلا ہهباحصأ ةرثكل عايضلا نم نمأم یف ءالؤه ثیداحأ نأ لوری

 عيضت تناك امبر ةاورلا نم سانأب نيواودلا باحصآ ةيانع لجو ءابرغو ارش

 ثیداحأ یل مهنیراود نع مهدعب نم ینعتسبي ال هنال اهب مهتيانع الول مهٹیداحآ

 ىف ام سفعبل وأ مهثيداحأ نع مهيماحتل كلذ نآ نظ نمو . ءالؤه نود ءالؤه

 لزق . ةشينح ىبآأ ىف ىروثلا لوتك ةستألا ءالزه ىف مالكلا نم حرجلا بتك

 ىراخبلا ىف ىلهذلا لوقو «دمحأ ىف ىسيباركلا لوقو . ىعناشلا ىف نيعم نبا

 ىغسنلا لقعم نب ميهاربإ الول ىراخبلا اذهو . اططش مهلمح دقف اهوحنو

 .اعامس حيحصلا عيمج ىف هنع ىربرغلا درشنب داكل نايفنحلا ركاش نب دامحو

 رظنلاب اعامس ملسم نع ىفنحلا نايس نب دمحم نب ميهاربا درغني نأ داك امك

 =امهبلا ةرتاوتم اهناف تازاجإإلا قرط لود ر وسع نم نيباتكلا عامس فرط ىلإ



 تسمخلا ”مئألا طورش

 ظناحلا نسحلا نس دمحا نب نسحلا ءالىلاإ وبآ اناسناو

 س EY انآ نيسحلا نب دمحم نب رمعملا انان هلع ءا رق

 نب دمحم انأبنأ توقعي نب دمحأ نب دمحم ىنربخأ ظفاحلا ىلع

 نب قاحسإ دنع تنك :لوقي ىراخلا هلا دبع ابآ تعمس لوقي

 ةمالعلا هلاق امو ٠ نأشلا اذهب ىنع نم ىلع ىفخي ال امك ةزاجإلاب دتعي نمدنع =

 مل ةحصلا طورش ىف هددشتل ةنينح ابأ نأ نم هخيرات ةءدقتم ىف نودلح نبا

 یف هثیداحآ لب ب : اًثيدح رشع ةعبس نكت مل ةحصلا ىف هددشت ىلع هتایاور

 ظانحلا نم ةعامج اهجرخ ةغينح ىبأ دنسمب اهنم لك ىمسي اًرغس رشع ةعس

 نم ميغلب امسح رثكمو مهنم لقم نيب ام هيلإ مهديناسأب ثيدحلاب ملعلا لهآو
 هياور ىعفاشلا ننس نم رغصآ رفس راغسآلا كلت نيب دحر املقو . هثيداحأ

 رادم امهيلغا يذللا مصألا سابعلا یبآ ةیاور ىعفاشلا دنم نم الو ىراحلدلا

 اصيخلتو اعمج ديناسملا كلت ملعلا لهآ مدخ دقو . ىعفاشلا ثيداحأ

 ظفاحلا ةيرصملا رايدلا ثدحم خيشلا اذهف ةياورو اًعامسو ةءارقو اجيرختو

 اهريغو ريسلا ىف ةعتمملا بتكلا بحاص ىعفاشلا ىحلاصلا شسوي نب دمحم

 ههفاشمو عامسو ةءارف نيب ام هل خويش نع رشع ةعبسلا ديناسملا كلت ىورب

 قرطب اهيورياذكو (نامحلا دقع) هباتك ىف اهيجرخم ىلا مهديناسأب ةباتكو

 (طسوألا تس رهنلا) یف نولوط 5. نيدلا سمش ظفاحلا ةساشلا داللا ثا

 .اهيجرخم ىلإ كلذك مهديناسأب ةباتكو ةهفاشمو ةءارقو اعامس هل خويش ند

 اذه اننرق ىلإ ةياورلا ةلمح كلذكو « رشاعلا نرتلا ىف نيرطتلا ىنبز اناك امو

 اضرع اذه انركذ امنإو . رخآ ماقم هلك كلذ عابشإلو « ةنسلاب ةيانع مهل نسم

 كلت امر . نودلخ نبا مالك نم مهضعب ناهذأب قلعي نأ ىسع امل ةلازإ

 ممهلا ترصاشت رصع ىن انك نإو ديعبب ملعلا لهآ لوانتم نم بتكلاو ديناسملا

 ظفاحلل ؛ةغيتملا رهاوجلا دوقتع» باتكو . ةياورلا ملع ىف عسوتلا نع هيف

 = ىدنسلا دباع دمحم ظناحللو . مامإلا ثيداحأ نم ةرذش ىديبزلا یضتر



0 
 ا

 .باتكلا اذه عمج ىف تذخأف ىبلق ىف كلذ عقوف + لا

 الو لاجرلا ىف ال باعيتسالا دصقي مل هنآو ثيدحلا

 هل امو حارا ضرعتب ملو احيحص الإ تكلا اذه یف
۱ 

 تاتا نن فكلد ريعو سيلدتلاو 0 عاطقنالا تاهح نم هلس

 هيف رثكأ تادلجم عبرآ ىف 'ةفينح ىبآ دنسم ىلع ةنيطللا بهاوملا باتك =

 ناو عطقنملا لصوو لسرملا عفرو دهاوشلاو تاعباتملا ركذ نمادج
 مه ة'ورلا تاقث نآ نظ نمو . فالخلا لئاسم ىف مالكلاو ثيداحألا ىجرخم
 اغ ولنوق نب مساق ذم ةمالعلا ظفاحلا درج دتو االطاب نظ دثف طقف هنسلا ةاور

 رقآ نمم رهو . تادلحم عبرأ غلبي لفاح فلم ىف ةنسلا لاحر ريغ نم تانتثلا

 . ملعأ هنلاو - ناقتالاو ظشحلاب هريغو .دح نيا ظفاحلا هل

 اهب جتحب ناك دتف ليسارملا امآو : ةكم لهآ ىلإ هتلاسر ىف دواد وب لاق (۱)

 عاج ىتح ىعازوآلاو سنآ نب كلامو ىروثلا نايس لثم ىضم اميف ءاملعلا

 اذإف : دواد وبأ لاق هريغو ابنح نب دمحأ كلذ ىلع هعباتو هيف ملكتف ىعفاشلا

 يلو اهب حتحي ليسارملاف دنسم دجوي ملو لاسرملا دض دنس نكي مل
 کک نأ هريغو ريرج نباركذدقر .هاةوقلا ىف لصتملا لثم

 E yS نم ةححب سيل لسرملا
u “` 

eنیریس نب دمحتو ا نب دیسعس  eاتع 2 اا  
 هللا دبع لاق لاق اذإ هنآ نم یذمرتلا هجرخ ىذلا یعخنلا مالك ركد مث ٠ حاحص

 اذه ىلإ لاقو ٠ طقف هدنسبف دنسأ اذإو هيلإ قرطب ةعامج نم هعسسف لسرأو
 اده ىف نآل هدنسم نم ىلوأ كلام مامإلا لسرم نآ معز نم انباحصأ نم عزن
 =لالذك ىرمعل وهو هديناسم نم ىوقأ ىعخنلا ليسارم نأ ىلع لدي ام ربخلا
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 مسا هيلع قلطي ال وأ احيحص ىمسي نأ امإ ولخي ال فعضلا

 الو هب حرص ام ىلع هطرش وهف احیحص یمسی ناک نإف ةحصلا

 نأل ددعلل ريثأت الف ةحصلا مسا هيلع قلطي مل نإو ددعلاب ةربع

 بهذي ملو . ةحصلا رابتعا ىف رثؤي ال ىهاولا ىلإ ىهاولا مض
 . ةبطاق ملعلا لهآ نم دحآ اذه ىلإ

 لسرم ىلجعلا لاق ٠ ديهمتلا نم . ها هريغ ىلع رايعمب سيل ميهاربإ نأ الإ =

 ةغينح وبآ لسرملاب جتحاو . هااحيحص الإ لسري داكي ال حيحص ىبعشلا

 دضتعا اذإ امهباحصأو دمحأو ىعفاشلا اذكو هباحصأو كلامو هباحصآر
 هقفاو وأ حرخملا ددعت ىلع لديف رخآ نع هانعمب رخآ لسرم وأ رخآ دنسمب

 لد ةعبرألا هذه دحأ دجو اذإف ملعلا لهأ رثكآ هب لاق اذإ وأ ةباحصلا ضعب لوت

 مالك نيب ىفانت ال هنآ ملعاو : لاق مث بجر نبا هركذ .لسرملا ةحص ىلع

 ثيدحلا ةحص نوديريامنإ ظافحلا نإف بابلا اده ىف ءاهتفلا مالكو ظافحلا

 (مهحلطصمو) مهقيرط ىلع حيحصب سيل وهو السرم ناك اذإ نيعملا
 ةحص مهدارمف ءاهقنلا امأو . إتا ىبنلا ىلإ هدانسإ لاصتا مدعو هعاطقنال

 ىلع دت نئارق لسرملا كلد دفع اذإف ثيدحلا هيلع لد ىذلا ىنعملا كلذ

 ٠ ننارتلا نم فتحاام عم هب حتحاف هيلع لد ام ةحسب نظلا ىوق الصأ هل نأ

 دمحاو ىعفاشلاك ةمتألا دنع لسرملاب حاجتحالا ىف نيقحتلا وه اذهر

 قبس دقو ذئنيح لاسرملا ةحص ىضتقي ام ىعفاشلا مالك ىم نأ عم امهريغو

 ىنيدملا نبا مالك ىف هلثمو . >احص اهنآ بيسملا نبا تالسرم ىف دمحآ لوق

 در دقف لسرملا در نمو <« ةيرهاظلا ضعب لوق ىعباتلا لسرم درو .هأ هريغو

 بهاذملا ليصفتو ٠ لوبقملا لسرملا ىف عاطقنالا رضي الو « ةنسلا رطش

 . هريغو ىئالعلا ظفاحلل (ليسارملا ماكحأ عماج) ىف لسرملا ىف اهتلدأو



 2 بسسوخلا بمثألا طورش
 : هدعب نمو دواد یباو ملسم مامالا طورش

 . “ هباتك ةبطخ ىف هب حرص دقف (ملسم طرش) امأو

 مهطررش یت نرږيراقتم مهف (هدعب و دواد وبأ) امأو

 انآبنآ : هلثم نوقابلاو م جنم دحاو لوق ةياكح ىلع م لف

 ام ىناثلاو نونقتملا ظافحلا هاور ام لوألا : ماسقآ ةثالث ثيداحآلا مسق ثيح 1

 نالا واو را تلاعلاو او ظنحلا ىف نوطس وتملا نوروتسملا داور

 جرعب الف ثلاثلا امآو .ىناشلا هعبتأ لوألا مسقلا نم عرف ادإ هناو نركورتملا

 “آ لا ےتهسلا زف تلا اذه هدا و ءابلعلا فلتخاف .هل

 ام رمآ نوهياذه یلعو .یوونلا هنسحتساو دعو ام هباتک یف یفوتسا هنآ ضایع

 ىف نيتتراشتملا نيتتبطلا ثيدح حارخإ نم دعو ام ىلع هنايرجل هيلع دروي

 ر كلر امك بخلا E ER دحصلا نرکت هنآ الإ .ةحسحلا

 ۰ منسم دهنشاف ىباتلاو لوألا نيمستل او ىهاولا فايعضلا بنتحا دوأد وب

 ىف هحصلا مزتلا املسم نإ ىقأرعلا ناق .نسحلاو حيحصلا :ملسم ىف نأ ىنعي

 نسحلا روصقل هدنع نسح هنأب هيف هجرخ ثيدح ىلع مكکحن نأ انل سیلف هباتک

 نوكي دق حلاصلاو ٠ حلاص وهف هنع تكس امو لاق دواد رباو ٠ حيحصلا نع

 لقني ملو ٠ حيحصلا نود ةبتر نسحلا ىري نم دنع انسح نوكي دقو احيحص

 یناثنا وه هیآر نآ ملعي ىتح ةحصلا ىلإ هنع تک ا عغترب ال نأ طابتحالا

 ا لول اتص نم رام نأ ىلع نيرحاتمل حلصصم رقتساو ےھ 'هااعا 2 تا ا وا "ب املا ۃتساو . ھا

 حيحصن ىرقآ وآ واسمب ربج نإف طبضلا هيف فخ امو دتاذل حيحسعلا وهف

 او ل ولا اک ل سخا حت مل ناو .ه بغل
 8 ا : a د ر ن ي و ا e را س

 = نالا ره ملسم مالك ىف ررتسملا سیلو .هريغل نسحف هيف فف رتب

 =لازو نانا هنع ىور نإو قثوي ال نآب لاحلا لرهجملا معدنع هنأل نيرخأتملا



 () uw مخل لا تمنألا طورش

 باتك نع ىرصبلا ليقع نب رفعج نب دمحم ءالعلا وبأ

 لوقي ىناسغلا دمحأ نب دمحم نيسحلا ابأ تعمس ظفاحلا ىلع

 : مهل اباوج اهريغو ةكم لهآ ىلإ اهبتك ىتلا هتلاسر ىف دراد

 حصأ ىهآ ننسلا باتك ىف ىتلا ثیداحألا مکل رکذآ نأ متلآس

 دق نوکی نآ الإ هلک كلذك هنآ اوملعاف تابلا اذه ىف تفرع ام

 رخآلاو اسا مدقأ امهدحأو نيحيحص نيهجو نم یور

 نم یباتک یف یرآ الو .كلذ تبتك امبرف ظفحلا یف موقآ هبحاص

 وأ ادحاو اًثيدح الإ بابلا ىف بتكأ ملو واج اغا

 نع هتفنص ىذلا ننسلا باتك ىف سیلو « هتعفنم برق تدر

 تع ىبنلا نع كل ركذ نإف ءىش ثيدحلا كورتم لجر
 ىف نوکي نآ الإ هاو ثیدح هنآ ملعاف هتجرخ ام یف سیل ةنس

 نم ةمالسلا عم طبصلاو ةلادعلاو لاصتألا ةحصلا طورشو .زيعلا ةلاهج اهب ب

 ىفو .ثيدحلا باحصأ امهداز ناريخألاو ديعلا قيقد نبا لاق . ةلعلاو ذوذسلا

 يب دعي ىتلا للعلا نم اريثك نإف ءاهغنلا رظن ىضتغم ىلع رظن نيطرشلا نيداه

 . هحارتقا نع ىقارعلا هلقن . ه١ ءاهقفلا لوصأ ىلع ىرحت ال نوندحملا

 ىف جرخ ىذمرتلا نأ ملعا «ىذمرتلا للع حرش» ىف بجر نبا ظفاحلا لاق )١(
 حيحصلا ةجرد نع لزنام رهو نسحلا ثيدحلاو حيحصلا ثيدحلا هاك

 ضعب اهيف اهجرح ىتلا بئارغلاو .بيرغلا ثيدحلار .فضعض ضعب هيف ناكآو

 =هنع تكسب الو ابلاغ كلذ نيب هنكلو « لئاضفلا اتك ىف اميس الو ريكانملا



 يسوخلا ر” منألا طورش

 ىلع رثكي هنآأل قرطلا جرخآ مل ىنإف رخا تیرط نم یبانک

 ركذو . ىريغ ءاصقتسالا ىلع عمج ادحأ فرعأ الو « ملعتملا

 :هلاشرلا قا

 . درانم دانسإب اثيدح هماهتا ىلع قفتم بدکلاب مهتم نع جرخ هنآ ملعا الر

OTء  e E asا  

 نب دمحمر بولصملا دعس نب دمحم ثيدح حرح هجرلااذه ىلعو .مهتم

 ا کا 1 و ا ء . : 3 ا

 ريثك نع جيرختلا یف دواد وبآ هکراش دقو « هنع تکسی الو ابالغ كلذ نیبیو

 قز .هريغو ةورف ىبآ نب قاحساك مهثيدح ىلع توكسلا عم ةتبطلا هده نم

 نع هتننص ىذلا ننسلا باتك ىف سيل : ةكم لهآ ىلا هتلاسر ىف دواد وبا لاق

 مل هنآ هدارمو . رکنم هنآ نیبی رکنم ثیدح هيف ناک اداو ءىش ثیدحلا ورتم

 دف هنإف هک رت ىلع قغتم كورتمل وآ هل رهظ ام ىلع هدنع ثيدحلا لورتمل حرخي

 ناك دعو .بذكلاب مهتم هنإ هيف ليق دق نملو كورتم هنإ هيف ليق دق نمل حرخ

 اا پب نمو طباقلا ةقثلا ثيدح حرخي ىدمرتلاو . ىتاسنلا نع هلثم ىكحو

 كرت ىلع عمجي ملو ىنزملا هلا دبع نب ريثك ثيدح جرخ دقو « هنع تكسي

 ھ زه نيديعلا ةالص ريبكت ىف هثيدح ىف لاق هنآ ىراخبلا نع للعلا ىف ىذمرتلا
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 ىدمرتلا نم بيرق درأد وبأو . هيلإ بهذآ انآو لاق بابلا اذه ىف ثيدح حسآ
Eالو كلذ نم دشآ هطرشف ىئاسنلا امأو « هنم لاجرلل اداشتا شا  

 الف مدسم اماو . رثكو هأطخ شحف نملاالو محرلا هيلع بغي نسل چرخي داکب

 هضفحب هيف ملكتو ءىش ضعب هففح ىف نمو طباضلا ةثلا ثيدح الإ حرخي

 امآو .هيف مهو هنإ لاقي ال ام الإ هنع جرخي الو . هنع حيرختلا ىف ىرحتي هنكل
 ردن رملو طباضلا ةتثلل الإ حرخي ال نأ وهو كلذ نم دشآ هط رشف ىراخببلا

 . ههورحب یهتنا .هنع حرح نم ضعب یف هيلع سترتعا دق ناک نإو . همهو



 یيسمخل ا يمت لا ط:رش

 دواد اأ تعمس لاق هنآ ةساد نب ركب ىبآ نع انيور دقو

 تيد لا ناخ ا ل وسر اک لوشي

 فالآ ةعبرأ هيف تعمج . باتكلا اذه تنمض ام اهنم تبختنا

 E .ثيدح ةئامنامتو ثيدح

 . مالكلا مامت ركذو

 سیيسآت یف مهیمارم ىلإ ءاميإلا ىف فاك ردقلا ادهر

 )١. ةنطغلاو ءاكذلا ضعبب نيعأو ميلسلا NE نخل مهدعاود

 ثيداحألا حيرخت ىراخبلا ضرغف : دصقلا نم ةسمخلا يب ام ف وة امأو (1)

 فرتوملا اض رع رک دف ريسشتلاو ةريسلاو هتنلا طامتتساو دلصتملا ةحبحسالا

 نوتم هيلع تعطقتف لاجرلا ءاراو نيعباتلاو ةباحصلا ىواتفو قلعملار

 ضرعت نودب حاحصلا ديرجت ملسم دصقو .هباتك باوبآ ىف اهقرطو ثيداحألا

 a و عصوم یف E E E E الل ىتملا فالتخا حضحسل دحا iT 9 ا

 دواد یبا ةمهو .ثيداحآلا هيلع عطقتت ملو بيترت دوجأ ىلع ديناسالا تعش و

 فنصف ماكحألااهيلع اونبر رانعمألا ءاهقف اهب لدتسا ىتلا ثيداحألا عمج
 ام :لوشي وهو لمعلل حلاصلاو نيللاو نسحلاو حيحصلا اهيف عمجو هننس

 حرص افیعض اھنم ناک امو ھا هکرت ىلع سانلا عمجآ اٹیدح یباتک یف ترکد

 هنم طبنتسا دق امب ثيدح لك ىلع مجرتو . اهنيب ةلع هيف ناك امو . هنعضب

 نوكي ام . جوحآو .هدنع حلاص وهف هنع تكس امو . بهاذ هيلإ بهدو ملاع

 ةقبرط نسحتسا هنأكف نيتقيرطلا نيب عمحلا ىذمرتلا حملمو . هباتك ىلإ هبنغلا
 هيلإ بهذ ام لك عمج ثبح دراد ىبآ ةتيرطو . امهيأر اني ثيح نيخيألا

 نيعباتلاو ةباحصلا بهاد ناي امه عا دارو نيتشيرطلا الك عمجف بهاد

 هادعام ىلإ ًاموأو ادحاو ركذف ثيدحلا قرط رصتخاو . راصمألا ءاهتفو

 ثيدحو «هولتقاف ةعبارلا ىف برش نإف» ثيدح ىوس ءاهنفلا ضعب هب لمع
 = نأ مولعمو . ها ارفس الو فوخ ريغ نم ةنيدملاب رصعلار رهظلا نيب عمج



 بيسمخلا مئالا طورش

 مل نیخیشل !نأو تدهم ام ىلع رمألا ناك نإ ليق نإف

 مص ام الإ امهيباتك اعدوي مل لب حص ام عيمج باعیتسا امزتلي

 ناميلس نب حيلف وحن مهيف ملكت ةعامج ثيدح اجرخ امهلاب امف

 رهد دعب امهب ذخآ مزح ا نمو . هل حيحصت ثيدحب هيقفلا دخأ =

 . مھ ل اماحت د و تلا E E نودلا اهلا ر ریهامج ىلع ححبتو

 وف لوقیو . لاقي ام ىلع امهننسب رفظی ملو هجام نباو یذمرتلا لهجب هنآ لع
 ہهضعب هركذ انمز هرخأت ىلع یئاسلاو ؟ یسیع وبآ نمو : یذمرتلا هيف ثیدح

 دخ لتآر نيخيشلا ن م لاجرلل EE E هبت رملا ذ ريحيحصلا دعب
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 ىأرلا لهآ نم یراخب ءاهقف ىلع هقغتو یارلا یف رظن یراخبلا ناکو
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 كلذ ةدعو .اجرخ امم ثيداحآأ ةلمج ظانحلا ضعب دتتنا نإو امهدنع ىآ )١(

 نیتاانو نیننا یف اک رتش ثا ثيداحأ ةرشعو ناتئام فوقوملاو قلعملا ىوس

 ههج نم داشتنالا هجوو . ةئامب ملسمو نيعبسو نامثب ىراخبلا صتخاو اثيدح

 درشت وأ لاجرلا نضغتل ارعا وا اصقنو ةدايز دانسإلا ل اجر ىف ةاورلا فالتحا

 وأ اًقلطم فعض نم درفت وأ طبضأ وأ رثكآ وه نمع نتملا ىف ةدايزب مهضعب

 = رجح نبا طسو .ىقارعلا ن لكل ضخ ق ابلاو . هلاجر ضعب مهو



 ي س هلا وقتال ا طور

 دنع وا فا ب ليعامسإو رانيد نب كا دبع نب نمحرلا دبعو

 ؟ ملسم دنع هيودو راسي نب قاحسإ نب دمحمو .ىراخبلا

 رفن ثيدح امهيباتك ملسمو ىراخبلا عاديإ امآ : تلق

 ادح مهفعض غلبي مل هنآ ريغ رهاظف فعضلا نم عون ىلإ اوبسن

 جیرخت یری ناک یراخبلا ناب رقن ال انآ عم ۰ مهثٹیدح هب دری

 هاجرخأ ام ىوس اذه نأ ىفخي الو ءاهنع بارجلا هجو حتفلا ةمدقم ىف =

 راصتنالا) ىفو .ةحداف ثدحملااهدعي ال للع ىلإو نتملا مهف ىلإ عجار

 ذخأي مل امم ثيداحأ ةلمج ىزوجلا نبا طبسل (حيحصلا بهذملل حيجرتلاو

 . نيدهتحملا راظنأ كرتعم كلتو . بهاذملا ةيڌب

 ةئامب ملسمو الجر نينامشب ىراخبلا درقنا ةرثك امهلاج جر نس هيف ملکت نمیف ممیفرر )١(

 وأ ةلاهجلا وأ ةعدبلا امإ مهيف ملكتلا هجوو « سانإ ىف اك رتش تاو الحر نیس و

 کک ذ ءالؤه E لدتلا ر ةغلاخملا وأ طلغلا

 ا ا ر .امهدنع تبث مل

 . عاطتسملا ردق فعضلا بابسأ نم هب

 امهنأل امهيباتك ىف درو ذخأ ضعب دوجو عيفرلا امهنأش نم ضفخي سيلو

 .ًايناهن اًضييبت هباتك ضييبت نم غرفغي ملو ىراخبلا تام دقو . نيموصعم ربغ
 = انثدح (ىراخبلا لاجر ءامسأ) هباتك ىف ىجابلا ديلولا وبأ ظفاحلا لاق



 ا 8

 طرنم اهلجو ةروصحم مهدنع فعضلا كرادمف ءاهقفلا امأ

 مهدنع ةيعرم رخُأ بابسأ لقنلا ةمئأ دنعو .عرشلا رهاظ ةاعارمب
 ىلع اضيأ لاقنلا ةمئأ مث  ةربتعم ريغ ءاهقفلا دنع ىهو
 مهتاحالطصا ىطاعت ىف مهلاوحأ نيابتو مهبهاذم فالتخا

 ا ده فد ءايشآو متت مل ءابشآ NE ورا ا هلص ن ىراحىلا

 E E كلذ ةحص ىلع لدي اممو أ ىجابلا لاق . ضعب

 ا هنآ عم ريخآتلاو ميدقتلاب ةفلتخم ىوزرملا دير ر و او

 ةرظ یت ناک امیف مھنم دحاو لک ی أر دق ام بسحب كلذ اسنإو دحاو لاصآ نم

 نيتمجرت دجت كنآ كلذ نيبيو . هيلإ اهفاضأف عضوم نم هنآ ةفاضم ةعقر وأ
 ةدعاأق هدهر 1 رج نا داخلا لا داجا ا رل ةف كلو ا ك آو

 هليل عضارم ىهو ثيدحلاو ةمجرتلا نيب عمحجلا رسعتي ثيح اهيلإ عرغي ةنسح

١ EEE rN : E.مهو نع عندلا هجو مهيلع ىصعتسا اذإ اضيأ اهيلإ نوأجلب حارشلا ى ا  

 هددع ىلع ىربرشلا ة هیأدر یف ىراخبلا واتا ددع دیزیو .بأتكلا ىف طلغ وأ

 ىلع ىشسنلا د رو ںیم ر یفسنل لقشعم نب ميهاربإ ةياور یف دامح ددع ل ا | را ةي

 د لی له ارشلتخاو ارعا هرکدامک هئامب 'باوصلا وهو ىةسنلا رکاش ن سا

 ہهنابنآ ىف نیدنسمل | نم ریثک قاس هنآ هيلإ هبنتلا بحي اسو . توف, م هياوز

 داخ ى ج عملا ظفاخلا لا هتل ماخحللا ۱
 : ټ رسل ظذ ىلإ ةيشنح ی رفد یر 2 حیحص هیاور

E E 

 لب ةريبک ةدمب ىرشغتسملا دمحم نب رشعج دلوي نا لبق دييشتلا ىف د هطتن نبا

 هنع ى وسنلا حيمر نب دمحأ نع هيبآ نع هیورب
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 هين عطتي الامم طورشلا كلت عمتجم نيعملا ىوارلا نآب امهدحأ مكح
 ةَ = 2 و 2 (i »° . . م

 مل نمم ريثك نع ملسم جرخا دقو .هفالح عقارلا نوك زوجيف عقاولا ةقباطمب

 و رمألا رادف مهيف ملكت ةعامج ىراخبلا ىف اذكو « حرجلا لئارغ نم ملسي



 «C ا ا س ا نالا طر

 نب نمحرلا دبع دنع هب قوثوم وه وار برف اهرثکآ یف نوفلتخی
 امهو سكعلابو ناطقلا ديعس نب ىيحي دنع حورجمو ىدهم
 مظعم ىقلتيامهدنع نمو لقنلا ىف دقنلا رادم امهيلع نامامإ

 هرصع عیرفو هرهد ديحو ناكف ىراخبلا امأو .ثيدحلا ناش

 اًطرش ربتعا نم نإ ىتح طورشلا ىف اذكو . مهبف ءاملعلا داهتجا ىلع ةاورنا د

 ةضراعمل اًنفاكم هدنع طرشلا اذه هيف سيل امم خآلا هاور ام نوكي رخا هاغلأو
 نكست معن ءرخآلا هتنوو ايوار فعض نميفاذكو طرشلا كلذ ىلع لمتشملا

 . رثكألا هيلع عمتجا ام ىلإ هسفنب ىوارلا رمآ ربتخي مل نمو دهتجملا ريغ سفن

 ىأر ىلإ الإ عجري الف ىوارلا ربخ ىذلاو همدعو طرشلا رابتعا ىف دهتجملا امآ
 نبا لاقو . ه امهيفام ضراعي نيباتكلا ريغ ىف ثيدحلا نم حص امف هسدن

 امهتيحصأ نأ هل هبنتلا ىغبني امم مث : هانعم ام ريرحتلا حرش ىف جاحلا ريمأ

 نيدهتحملا ال امهدعب نم ىلإ رظنلاب نوكت امنإ الزنت امهاوس ام ىع
 او هب طلاغي وآ مهضعب ىلع ىفخبي دق هروهظ عماذه نإف امهيلع نيمدقتملا

 نم نورصاعتم ةعامج ننسلا باحصآو نيخيشلا نآ ديري . ها ملعأ هناحسس

 ةمنألا ناكو ثيدحلا نم مسقب اونتعاو ىمالسإلا هقشلا نيودن دعب اوتآ ظاضحلا

 فوقوملاو عوفرملا مهيديأ نيب « اثيدح رثكأو ةدام رفوأ مهلبق نودهتحملا
 مسق ىلع رصاقب سيل دهتجملا رظنو ٠ نيعباتلار ةباحصلا ىواتفو للسرملاو
 عاونألا هذه ركذت اهنم باب لك ىف تافنصملاو عماوجلا كنودو . ثيدحلا نم
 نم ةتسلا لبق تاغنصملاو عماوجلا باحصأو .دهتجملا اهنع ىنغتسي ال ىتلا

 اهديناسأ ىف رظنلاو .مهباحصأ باحصأو نيدهتجملا ءالؤه باحصأ ظافحلا

 ثيدحب دهتجملا لالدتسار اميس ال ٠ مهتتبط ولعل مهدنع انيه ارمأ ناك
 رخأت نم ىلإ رظنلاب وه امنإ اهب جاجتحالاو ةتسلا ىلإ جابتحالاو هل حيحسدت
 نيرخأتملا ظافحلا ضعب نأ انه رظنلا تفلب اممو . ملعأ هاو طقف مهنع

 ی ميظع تفالخا لع اغ غو لا لوطا لإ ةو رب اه وغ ا نوعا

 ةفرعملاو ننسلا ىف ىقهيبلا نإ : هتيفلآ حرش ىف ىقارعلا لاق .ىنعملاو ظغالا

 ك مث مهديناسأو مهظاشلأب ثيدحلا نووري اهريغو ةنسلا حرش ىف ىوغبلاو



 حسخلا ئالا طورش س )9

 اذه نم هتناكمب ملعلا ةطاحإ دعبو .اربسو اثحبو اداقتناو اًتاقتإ

 ا ع ا ا ا ال ا

 اثيدح الإ حرخأ مل تلق ىنأل ىنمزلي ال لاؤسلا اذه : لوقي

 ىلع قفتا نم ثيدح الإ حرخأ ال لقآ ملو " هتحص ىلع اقفتم

 ىف ةرثؤملا بابسألا ىف سانلا فالتخال رذعتي كلذ نأل هتلادع

 قرط هلو اتباث ىراخبلا دنع ثيدحلا نركي دق مث .فعصضلا

 حصألا قيرطلا نع اتايحأ ديحي هنأ ريغ ضعب نم عفرأ اهضعب

 دقو . راذعألا نم كلذ ريغ ىلإ قرطلا راركت مأسي وأ هلوزنل

 . كلد وحنب ملسم حرص

 :ملسم مامالا ىلع دراكناو نيخيشلا ىف معرز ىبأ ظفاحلا لوق

 نوديري امنإ مهف ىناعملاو ظاغلألا فالتخا عم ملسمو ىراخبلا ىلإ هنوزعي

 ثيدح ىف ىوونلا لوق ليبتلا اذه نمو . ها هظافلأ وزع ال ثيدحلا لصأ

 رمأالااذه لاري الا حيحصلا ظفل نأ عم . ناخيشلا هجرخأ «شيرق نم ةمئألا»

 . ىرت امك ميظع تواشت نيينعملاو نيظغللا نيبو 'نانلا قب ام شیرق یف

 لثم هيف عمتجا ام نأ ىلع مهقافتال هتحص ىلع نيقفنم اونرکب نأ مزل ام ینعی (۱)

 باو دارآ : داقملا اذه ام ىف حاالصلا با لات <. حح اذه او, فاص وأ
 1 ٣ «+ e N ب ےب ٍ

Eحيحسلا صتا رش اھیف هدنع دحو تلا ثيداحأل' الا هباتک یف عضی مل هنآ  

 ىنم ىنعي . ها مهضعب دنع اهضعب ىف اهعامتجا رهظي مل نإو هيلع عمجملا

 سيلف ةلعلاو دودشلا مدع عم لاصتالاو طبضلاو ةلادعلا ثيدح ةاور ىف دجر

 ىف اوشلتخا اممف هوحنو هطرشب للسرملا امآأو . ثيدحلا اذه ةحص ىغني دحآ

 ىف) نونعي هيلع قفتم اذه نيرخأتملا لوقو . هيلع حرعيالف هتحص

 . ناخيشلا هج رخآ هنآ (مهحلطصم



 ر

 نب دمحأ ركب ىبأ نع اًتذإ ىخركلا دمحأ نب نسحلا نب دمحأ
 نب دمحأ انثدح هيقفلا توقعي نب نيسحلا انثدح ىناقربلا دمحم

 تدهش : لاق ورمع نب ديعس نامثع بأ انثدح ىحنايملا رهاط

 نب ملسم هفلأ ىذلا حيحصلا باتك ركذ ىزارلا ةعرز ابآ

 : ةعرز وبأ ىل لاقف هلانم ىلع غئاصلا لضفلا ممي جاجحلا

 اوغلأ هب نوقوستي اثيش اولمعف هناوأ لبق مدقتلا اودارأ موق ءالؤه

 هاناو . اهتقو لبق ةساير مهسفنأل اوميقيل هيلإ اوتبسي مل اباتك

 ملسم ةياور نم حيخصلا باتكب لجر دهاش انو موي تاذ

 :ةعرز وبأ ىل لاقف رصن نب طابسأ نع ثيدح اذإف هيف رظني لعجنف
 ىأر مث !رصن نب طابسآ هباتک یف لخدي حیحصلا نم اذه دعي ام

 نب نطق لوألا نم مطأ اذهو ىل لاقف ريسن نب نطق باتكلا ىف
 : لاقف رظن مث . سنآ نع اهلعج تباث نع ثيداحآ لصو ريسن

 لاق ! حيحصلا باتك ىف ىرصملا ىسيع نب دمحأ نع یوری
 ىسيع نب دمحأ نأ ىف نوكشي رصم لهأ تير ام :ةعرز وبأ ىل

 ىل لاق مث - بذكلا لوقي هنأك هناسل ىلإ هديب ةعرز وبأ راشأو -

 قرطيو هءارظنو نالحع نب دمحم كرتيو ءالؤه نع ثدحيأ

 جتحا اذإ ثيدحلل ارلوقي نأب ليبسلا اودجيف اهيلع عدبلا لهأل
 عضو نم مذي هتيآرو ! حيحصلا باتك نم اذه سيل هب مهيلع
 تركذ ةيناثلا ةرملا ىف روباسين ىلإ تعجر املف ١ باتكلا اذه

 قلعتت ةليلج ةدئاف هتاقبط نم عماجلا باتك ىف ىشرقلا رداتلا دبع ظفاحلا ركذ )١(

 وف هنع هلا ىضر ىدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح : ىهو انه اهلقنن ماقملا اذهب
 =ةبناثلا ةسلجلا ىف كروتلا اهنم عاونآ ىلع رمتشي ي هنا لوسر ةالص ةفسص



 0 ہسمخلا ت منالا طورش
 حيحصلا باتك ىف هتياورو هيلع ةعرز ىبأ راكنإ حاجحلا نب ملسمل

 ىلا يع ناجا ر ي ف ا
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 . اه نم لقاب ثيدحلا نودري مهو انشلاخم لصأ ىلع عطقني اذهف ىواحطلا

 ال هرحتلاو ءايشآ ملسم ىف هقو دقف ملسم ىف هنیحمل انيلع هوحتي الو : تلق

 ثيداحآلا ىلع اناتك راطعلا ديشرلا ظفاحلا عضو دقف مارطضالا دنع ىر قب

EE E ESR NE EOکک  

e 

 خيشلا ا ىلناقملا نامثع ورمع ىب نيدلا رخف ةءأرشب نيدلا شذ ظذاحلا

SSهل  

 یف مدس منسم یور دتف یوتی الو هرحتلا ماشا ااو اخ اا

e eىف مهنع ىور امنإ نولرنيف ءانعضلا  

 راغالا لات ظفاحلا نل ىورقي ال اذهو . تاعناتملاو دهارش و ر تعالل هراتک

es Oo DS 

 نأ) نأ ملعاو . ةفيعض قرطب هيف ىذلا ثيدحلا لاح فرعتي بيكف حيحصلا

 یف توو ٠ ثيدحلا لهآ دنع (سلدملا نم ىآ) عاطقنالل نم ( نعو

 ىلع لرمحمف نيحيحصلا ىف ريثك ءىش عونلا از نم ىراخبلاو ملسم

 ةريثك ثيداحأ رباج نع ريبزلا ىبأ نع هباتك ىف ملمس یورو . لاصتالا

I EES RET Eو ی وی  e:ن د ىكملا سر لپ مد نت دمحم ریرل طم ضانحلا ل ددو . ةنعنعلاب  

 دعر مزح نبا کد دتو . كلد لقي ال هنعنعلا ةغيصب | نک بس ریاج ثیذدح یف

 O 0 کک ع حلا

 O Ee ج و ور دقو .ثيداحأ
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 ثیدح نم تلخدآ امنإو حيحص تلقامنإ ملسم ىل لان

 E e a .ں طاسا

 نم ةياور نم ىدنع نوكيو عافتراب مهنع ىلإ عقو امبر هنأ الا

 فورعم ثيدحلا لصأو . كثلوأ ىلع رصتقأف لوزنب قثوأ ھه

 . تاقثلا ةياور نم

eرهظلا ىلص مث ةضافإلا فاوط فاطف رحنلا مرز ةكم ىلإ هجرت ي. ىبنلا  

 عجر مث ةضافإلا فاوط فاط هنآ ىرخألا ةياورنا ىفو . ىنم ىلإ عجر مث ةكمب

 نم كلذ ريغو زاوحلا نايل اهداعآ نولوتيو نوهجوتيف ىنمب رهظلا ىلسصع
 ىورو . كش الب بذك امهادحإ : نيتياورلا نيتاه ىف مزح نبا لاق ٠ تالیوآا

 ظافحلا ملكت دقو (هيلإ ىحوي نأ لبق كلذ) هيفو ءارسإلا ثيدح اضيأ ملسم

 (تبسلا موي ةبوتلا هنا قلخ) اضيآ ملسم ىور دقو  اهوفعضو ةظفللا هذه ىف

 .دحألا موي قلخلا ءادتبا نأو قلخ هيف عقي مل تبسلا موي نآ ىلع سانلا قغتاو

 هلا لوسر اي) ملسأ امل تب ىبنلل لاق هنآ نايفس ىبأ نع اًضيأ ا

e aلتاقآ نا  

 اذه ىفو ثيدحلا (هلأس ام) دي ىبنلا هاطعأف نيملسملا تلتاق امك راشكلا

 ةشبحلاب ىهو ي هلا لوسر اهجوزت ةبيبح مأف ىفخب ال ام مهولا نم

 نيبو حتفلا ماع ملسأ امنإ نايفس وبأو ٠ ةروهشم ةصقلاو . ىشاجنلا اهقدصآو

 ال مهنإ ظاغحلا لاق دف نايفس ىبأ ةرامإ امآو .. نينس ةدع حتفلاو ةرجهلا

 هتنبا حاکنإ ىف نولوتيف ةلئاط ريغ ةبوجأب هوحتلا ليبس ىلع نوبیحیف اهنوف رعي

 ىبنلا نم دارأف رفكب دهع ثيدح وهو زوجي ال هنذإ ريغب اهحاكن نأ دقنعا
 ىبنلا نأ ةفيعض ديناسأب راكب نب ريبزلا نع نوركذيو . حاكنلا ديدجت تج

 الإ هلك اذه ىلع مهلمح امو ٠ فرعي ال اذهو تاوزغلا ضعب ىف هرمأ
 هضرع حيحصلا هباتك عضو امل املسم نإ ظانحلا لاق دقو . بصعتلا ضعب

 املس تلعجف حيحصلا هتيمس لاقو ظبغتو هيلع ركنأف ىزارلا ةعرز ىب ىلع

 ىف سيل اذه نولوقي اًثيدح فلاخملا مهل ىور اذإف مهريغو عدبلا لهأال
 = امو ءاذه عقو دقف باوصلاب قطن دقف ةعرز ابأ هلا محرف . ملسم حيحسص



 حسمخلا تمئألا طورش س ١)

 :كلذ نع ملسم مامالاراذتعاو . هحيحص ىلع املسم دراو نبا بتاعم

 باتكلا اذه ىلع هبتاعو هانجف هراو نب ملسم نب دمحم هللا دبع

 : هل لاقو ملسم هيلإ رذتعاف ةعرز وب هل لاق امم اوحن هل لاقو

 نركيل حيحصلا ثيدحلا نم اذه تجرخامنإ نكلو

 ملو . اهتحص یف باتری الو ینع هبتکی نم دنعو ۍدنع اعومجم

 هثدحو هرذع لبقف ملسم نب دمحم

 رسمخلا مالا طورش باتك مت

 یمراجلا ىسوم ني دمجم ركب ىيا ظقاجلل

 هلل دمحلاو
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 ةلأسم ىف ثحب نيفلاخملا ضعب نيبو ىنيب عقو هنأل الإ هلك كلذ تركذ =

 هل ىیواحطلا فيعضتب هتبجأف الوآ روكذملا ديمح ىبأ ثيدح ىل ركذف كروتلا

 هلو ىل رفغي هلا . ححصي ملسمو فعضب ىواحطلا لوقت نأ حصي وأ لاقو
 هنأل هجرخ اميف دقتني ام ضعب دوجو ميظعلا هرادتم نم طحي الو . ه١ نيمآ

 . موصعم ريغ هتلالج ىلع
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 تاعامسلا نم لصألا رخ ىف ام ةروص

 ظفاحلا ملاعلا مامإلا خيشلا ىلع ءزجلا اذه "ترق

 ي بلخ ب ولا غ اخف أ دلا رش الا

 نيكل ا مفا صا اورق طادلا نسخا نا

 فصتنم نينثالا مري ىف كلد حصو ةزاجإ هفنصم نع ىدعسلا

 نب فسوي بتكو ةرهاقلاب ةئامتسو نينامثو ثالث ةنس لاوش

 . هنع هللا اضع ىزملا نمحرلا دبع ىكزلا

 ىسلابلا نبا نع ةزاجإ انخويش نم ةعامج هب '"انربخأ

 ن ف ی ر یوا نع راجا نا فا نار
 .ىداهلا دع

 فارطآلاو لامكلا بتبذهت بحاص ىزملا جاححلا ا کلا ظفاحلا طخ ١١(

 نب لامحلاب فورعملا ىداهلا دبع نب فسوي نيدلا لامج ظفاحلا طخب (۲)
 ؛:دريملا



 يسمخلا ”منئآلا طورش

 ةحفصلا عوضوملا

 E a O ىمزاحلا ظفاحلا ةمج رت

 e OS ES ag ةسمخلا ةمئألا مجارت

 Ub AE AOA ةسمخلا ةمئألا طو رش ةمدقم

 E اهيف بصي ملو . مكاحلا اهعضو ىتلا حيحصلا ثيدحلا ماسقأ

 O ىدقاولا قیتوت

 ىنيدملا نبا ركاذ ثيح ديلقتلا هكرت ىف دمحأ مامإللا ىلع ءانثلا

 e نايفس ىلع كلام مامإلا ليضفت ىف

 ثيدحلا حارخإ ىراخبلا طرش نآ معز نم لوق لاطبإ ىف باب

 e O O e خلإ 2 نيلدغع وغ

 E O «تاينلاب لامعآلا امنإ» ثيدح ىلع مالكلا

 O o ًادج رسع ثيداحألا ىف رتاوتلا تاتا

 e yT ةمئألا دنع ةروكذملا ةربتعملا طورشلا هيف ركذت باب

 TT ثيدحلا حراخم طابنتسا ةيفيك ىف ةسمخلا ةمئألا بهاذم

 E كلذ نع هراذنعاو حيحصلا نم ريثك حارخإ ىراخبلا كرتب قلاعني ثحب

 E O aT دعب نمو دواد ىبأو ملسم مامإلا طورش

 a ملسم مامإلا ىلع هراكنإو نيخيشلا ىف ةعرز ىبآأ ظفاحلا لوق

 E a كلذ نع ملسم مامإلا راذتعاو . هحيحص ىلع اًملسم هراو نبا ةبتاعم

 E تاعامسلا نم لصألا رخآ ىف ام ةروص
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